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ВПЛИВ РАДІАЦІЙНИХ УМОВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС 

НА КРОВОТВОРНУ СИСТЕМУ НОРИЦІ РУДОЇ 
 

Досліджено радіогенні зміни в системі крові рудих нориць із полігонів 30-км зони ЧАЕС із різним рівнем 

радіаційного забруднення. Показано, що хронічна дія іонізуючого випромінювання призводить до порушень у 

гемопоезі тварин. Виявлено дисбаланс в усіх ростках кровотворення, особливо еритроїдному. У тварин, які 

мешкали на території з високим рівнем радіаційного забруднення й відповідно отримували найбільше радіацій-

не навантаження, спостерігали й більш суттєве зниження гематологічних показників. У всіх групах дослідних 

тварин наряду з ураженням спостерігали також компенсаторно-відновлювальні процеси, що проявлялись у 

підвищенні захисних сил організму шляхом активації імунної системи за рахунок лімфоцитарної ланки.  
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1. Вступ 
 

Дослідження дії радіоактивного забруднення 

оточуючого середовища на організм ссавців є 

однією з важливих задач сучасної радіобіології 

та радіоекології. Актуальність даної проблеми 

визначається не тільки теоретичною, але і прак-

тичною значимістю, оскільки це зумовлено ная-

вністю значних забруднених територій унаслідок 

радіаційних аварій та інцидентів. Зона відчужен-

ня ЧАЕС, Фукусіми, Східно-уральський радіоак-

тивний слід (Киштимська аварія, 1957 р.), Тоць-

кий полігон та райони з підвищеною природною 

радіоактивністю є унікальними територіями для 

досліджень віддалених наслідків опромінення 

біоти протягом багатьох десятиліть [1 - 7]. 

Ефекти дії хронічного опромінення в малих 

дозах у природному середовищі суттєво відріз-

няються від лабораторних досліджень, оскільки 

вплив радіаційного фактора поєднується з рядом 

інших екзогенних чинників нерадіаційного по-

ходження, до яких імунна система диких тварин 

більш пристосована. Таку складну систему взає-

модії сукупності різних факторів, що мають міс-

це в природних біоценозах, змоделювати прак-

тично неможливо в лабораторних умовах. 

Для оцінки впливу радіоактивного забруд-

нення навколишнього середовища на організм в 

якості біоіндикаторів широко використовують 

дрібних гризунів. Мишоподібні гризуни є зруч-

ним об’єктом для проведення радіобіологічних 

досліджень завдяки широкому ареалу розповсю-

дження, високим чисельності та репродуктивно-

му потенціалу, швидкій зміні поколінь (не менше 

двічі на рік), постійному перебуванню в най-

більш забруднених радіоактивними випадіннями 

шарах екосистеми [8, 9]. У радіоекологічних 

дослідженнях широко використовують норицю 

руду Myodes glareolus (Schreber, 1780) [10, 11], 

яка за результатами [12] є домінантним видом на 

більшості дослідних полігонів зони відчуження 

(ЗВ) ЧАЕС. 

На сьогодні немає однозначної думки про 

віддалені наслідки впливу радіації на організм 

тварин, які мешкають на ділянках ЗВ з різним 

рівнем радіаційного забруднення. Отже, оцінка 

впливу радіаційного чинника на екосистеми, у 

тому числі на тварин, залишається важливою 

проблемою [13 - 15]. Для оцінки стану організму 

та дослідження механізмів адаптивної відповіді 

на зміни оточуючого середовища в експеримен-

тальних дослідженнях застосовують комплекс 

кількісних та структурно-функціональних інтег-

ральних параметрів системи крові, що є високо-

чутливою до впливу будь-яких зовнішніх та вну-

трішніх факторів. 
Метою роботи було дослідження впливу раді-

аційних умов ЗВ ЧАЕС на кровотворну систему 
нориць рудих із природних біотопів з різним 
рівнем радіаційного забруднення. 

 

2. Матеріали і методи 
 

Радіоекологічні дослідження проводились на 
трьох полігонах у межах ЗВ ЧАЕС, що знаходи-
лись на різній відстані від аварійного блока: по-
лігон I («Дитятки», поблизу КПП) на відстані 
25 км, полігон II (Чорнобиль-2) - 9 км, полігон III 
(район «Рудого лісу») - 2,7 км. 

Контрольним полігоном був Міжрічинський 

регіональний ландшафтний парк із радіаційним 

фоном 10 - 12 мкР/год, що знаходиться на від-

стані 63 км від ЧАЕС.  
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Відлов тварин для досліджень здійснювали за 

допомогою пасток системи Шермана у вересні 

2016 р. Тривалість відловів на кожному полігоні 

становила 3 доби при щоденному огляді пасток. 

Тварин після відлову доставляли в лабораторію, 

реєстрували з присвоєнням індивідуальних номе-

рів та значеннями дати та місць відлову, видової 

назви, статі, маси тіла. Видову приналежність осо-

бин визначали за морфологічними ознаками та 

підтверджували методом каріотипування. Вік ви-

значали за комплексом ознак: маси, довжини тіла, 

розвитку генеративних органів та тимуса [16, 17].  

В якості об’єкта досліджень серед мишоподі-

бних гризунів вибрано норицю руду Myodes 

glareolus, оскільки даний вид був широко пред-

ставлений на всіх дослідних полігонах. Досліди 

проводили на тваринах 2- і 3-місячного віку. 

Вибірки тварин були такі: полігон I – 18 тварин, 

II – 14, III – 12 тварин. Контрольна група 15 тва-

рин. Визначали статеве співвідношення тварин із 

різних полігонів. 

Спектрометричні дослідження тварин прово-

дились із використанням γ-спектрометра 

CANBERRA і β-спектрометра «СEБ-50». Оброб-

ка спектрів здійснювалась із використанням про-

грам WINSPECTRUM і BETAfit. Похибка γ- та 

β-спектрометричних вимірювань не перевищува-

ла 3 - 5 та 10 - 20 % відповідно.  

Для досліджень периферичну кров у тварин 

відбирали із сонної артерії після ефірного нарко-

зу. Аналіз гематологічних показників проводили 

стандартним (пробірковим) методом, підрахунок 

клітин периферичної крові (еритроцитів, лейко-

цитів) здійснювали в камері Горяєва. Лейкоцита-

рну формулу визначали на 200 клітинах у мазках 

крові, фарбованих за Паппенгеймом [18]. Розра-

ховували індекси ядерного зсуву нейтрофільних 

лейкоцитів (співвідношення паличкоядерних 

нейтрофілів до сегментоядерних нейтрофілів). 

Кістковий мозок вимивали зі стегнових кісток 

3 %-ним розчином оцтової кислоти, готували 

суспензію, у камері Горяєва підраховували кіль-

кість клітин. Визначали масу тимуса та розрахо-

вували також індекс маси тимуса [17].  

Експериментальні дані аналізували за допо-

могою програм Microsoft Excel і Statistica 7.0, для 

оцінки статистичної достовірності різниці вико-

ристовували Mann-Withney U-test. Статистично 

значимі відмінності були прийняті при p ≤ 0,05.  

Середньогрупові показники представлені в таб-

лицях із стандартним відхиленням (M ± σ). 
 

3. Результати та обговорення 
 

На дослідних полігонах проводили дозимет-

ричне обстеження території, а саме: вимірювали 

потужність експозиційної дози γ-випроміню-

вання та визначали щільність радіаційного за-

бруднення ґрунту. Радіаційні умови на дослідних 

полігонах ЗВ ЧАЕС представлено в табл. 1.  

 

Таблиця 1. Діапазон потужності експозиційної дози γ-випромінювання та щільність 

радіаційного забруднення ґрунту на дослідних полігонах 
 

Полігон 
Потужність дози зовнішнього 

γ-випромінювання, мкЗв/год 

Щільність забруднення 

ґрунту, MБк/м2 

137Cs 90Sr 

І 0, 15 - 0,25 0,003 - 0,025 0,0008 - 0,0015 

ІІ 0,50 - 1,25 1,6 - 1,8 0,03 - 0,19 

ІІІ 5,0 - 20,1 20 - 25 6 - 8 
 

У табл. 2 представлено дані вмісту 137Cs та 90Sr в організмі тварин дослідних полігонів з різним 

рівнем радіаційного забруднення.  
 

Таблиця 2. Вміст 137Cs в організмі та 90Sr у скелеті імпактних тварин 
 

Полігон 
Діапазон концентрацій 137Cs, 

Бк/г 

Діапазон концентрацій 90Sr, 

Бк/г 

I (n = 18) 1,1 - 1,9 0,2 - 0,4 

II (n = 14) 0,8 - 4,0 6,5 - 62,5 

III (n = 12) 50,0 - 115,0 260,0 - 330,0 
 

Середні значення вмісту 137Cs (Бк/г) у тварин 

суттєво відрізнялись між собою: полігон I - 1,5; 

II - 2,1; III - 89,1. Середні значення концентрацій 
90Sr (Бк/г) у скелеті тварин становили: на поліго-

ні I - 0,4; II - 42,0; III - 303,2. Варіації вмісту ра-

діонуклідів у тварин, які мешкали на одному й 

тому ж полігоні ЗВ ЧАЕС, імовірно, пов’язані зі 

змінами, що відбувались у складі раціону та до-

бовому надходженні радіонуклідів. 

Результати досліджень загальної кількості 



Н.К. РОДІОНОВА, А. І. ЛИПСЬКА, О.А. СОВА ТА ІН. 

46                                                                        ISSN 1818-331X   NUCLEAR PHYSICS AND ATOMIC ENERGY  2019  Vol. 20  No. 1 

клітин кісткового мозку (із розрахунку на стег-

нову кістку), вміст еритроцитів, лейкоцитів у 

периферичній крові, дані підрахунку лейкограми 

у тварин усіх дослідних груп наведено в табл. 3. 

У зв’язку з практичною відсутністю різниці між 

гематологічними показниками у самців і самиць 

вони для статистичного аналізу були об’єднані в 

одну групу. 
 

Таблиця 3. Гематологічні показники нориці рудої з дослідних полігонів 

з різним рівнем радіаційного забруднення 
 

Показник 

Полігон дослідження 

Контроль 

(n = 15) 

І 

(n = 18) 

ІІ 

(n = 14) 

ІІІ 

(n = 12) 

Мієлокаріоцити 106/на стегнову кістку 8,33 ± 0,71 6,60 ± 0,36 10,47 ± 0,45** 5,1 ± 0,14* *** 

Еритроцити, 1012/л 11,07 ± 0,60 8,77 ± 3,21* 5,83 ± 1,68* ** 3,37 ± 0,62* ** *** 

Лейкоцити, 109/л 2,83 ± 0,29 4,27 ± 1,55* 4,78 ± 1,85* 2,60 ± 0,5** *** 

Нейтрофільні гранулоцити, % 24,83 ± 7,25 13,17 ± 2,51* 7,23 ± 4,49* ** 10,00 ± 3,32* 

абсолютна кількість, 109/л 0,70 ± 0,21 0,57 ± 0,24 0,34 ± 0,19* ** 0,26 ± 0,10* ** 

Паличкоядерні, % 4,17 ± 1,60 3,94 ± 2,56 3,46 ± 0,55 3,60 ± 0,55 

абсолютна кількість, 109/л 0,12 ± 0,04 0,18 ± 0,15 0,17 ± 0,10 0,09 ± 0,03 

Сегментоядерні, % 20,67 ± 5,99 9,24 ± 3,38* 3,46 ± 1,98* 6,40 ± 2,97* 

абсолютна кількість, 109/л 0,59 ± 0,17 0,39 ± 0,19* 0,17 ± 0,13* ** 0,16 ± 0,08* ** 

Еозинофільні гранулоцити, % 4,00 ± 1,41 0,88 ± 0,99* 2,00 ± 1,15* ** 3,60 ± 1,52** *** 

абсолютна кількість, 109/л 0,11 ± 0,04 0,04 ± 0,07* 0,09 ± 0,05** 0,10 ± 0,05** 

Моноцити, % 2,50 ± 1,05 3,76 ± 1,30 1,85 ± 2,03 3,00 ± 1,00 

абсолютна кількість, 109/л 0,07 ± 0,03 0,16 ± 0,07* 0,08 ± 0,08** 0,08 ± 0,03** 

Базофіли, % - 0,29 ± 0,46 0,15 ± 0,38** 0,20 ± 0,45*** 

абсолютна кількість, 109/л - 0,01 ± 0,02 0,01 ± 0,02 0,01 ± 0,01 

Лімфоцити, % 68,33 ± 8,33  79,82 ± 5,46* 84,31 ± 9,71* 85,60 ± 6,15* 

абсолютна кількість, 109/л 1,94 ± 0,31 3,39 ± 1,21* 4,06 ± 1,82* 2,22 ± 0,48*** 

Індекс ядерного зсуву 0,20 ± 0,06 0,69 ± 1,00 1,15 ± 0,69* ** 0,72 ± 0,46* 
 

* Статистично значимі відмінності (*p ≤ 0,05) від контролю. 

** Від полігону І. 

*** Від полігону ІІ. 
 

Гематологічний профіль нориць контрольної 

групи (див. табл. 3), які обстежувались паралель-

но з дослідними тваринами, знаходився в межах 

фізіологічної норми даного виду тварин [19]. 

Кількість мієлокаріоцитів в окремих особин була 

від 7,3 до 9,2·106. Не було у них і значних коли-

вань вмісту еритроцитів та лейкоцитів у перифе-

ричній крові (від 10,1 до 12,0·1012/л та від 2, 5 до 

3,0·109/л відповідно). Лейкоцити представлені 

такими формами: паличкоядерні та сегментояде-

рні нейтрофіли, базофіли, еозинофіли, лімфоци-

ти, моноцити, молоді клітини гранулоцитарного 

та еритроїдного рядів практично не зустрічались. 

Серед окремих лейкоцитарних фракцій перева-

жали лімфоцити – до 70 %, частка нейтрофілів 

становила 24,8 %, з перевагою зрілих (сегменто-

ядерних) форм – 20,1 %.  

У нориць з полігону І, які мешкали в зоні з ві-

дносно низьким рівнем радіонуклідного забруд-

нення, що незначно перевищував фонові радіа-

ційні показники умовно чистих регіонів, відзна-

чено суттєві відмінності в системі крові від кон-

трольних тварин. У тварин відзначали значну 

варіабельність дослідних показників. Так, кіль-

кість клітин кісткового мозку в стегновій кістці 

змінювалась у діапазоні 3,0 ÷ 16,0·106. При цьо-

му в більшості нориць полігону І (73,3 %) кіль-

кість мієлокаріоцитів була меншою, ніж у конт-

ролі, а в одному випадку відзначено гіперплазію 

кісткового мозку. Кількість еритроцитів у всіх 

тварин була нижчою відносно контролю і коли-

валась у межах 5,2 ÷ 9,9·1012/л. Рівень лейкоцитів 

за середніми показниками, навпаки, був збільше-

ним в 1,5 раза (від 2,5 до 7,5·109/л), і лише у 30 % 

нориць вміст лейкоцитів був близьким до конт-

рольних значень. Такі зміни стану системи крові 

вказують на неоднорідність реагування організ-

мів тварин природних популяцій на дію негатив-

них факторів навколишнього середовища за різ-

ного рівня неспецифічної резистентності, ра-

діочутливості, а також концентрацій радіонуклі-

дів в організмі. 

У даному випадку ми схильні трактувати це 

явище як наслідки хронічного опромінення тва-

рин у малих дозах у ряді поколінь нориць, що 

пов’язано зі складними компенсаторно-присто-

сувальними та адаптаційними механізмами [20]. 

На дисбаланс у системі крові вказують і зміни у 

співвідношенні окремих форм лейкоцитів. У 

тварин відмічали достовірне (відносно контро-
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лю) зниження вмісту сегментоядерних нейтрофі-

лів як у відсотковому, так і абсолютному значен-

нях. Реєстрували зсув лейкоцитарної формули 

ліворуч, що є типовим для інфекційних захворю-

вань, але, обов’язково, при наявності нейтрофі-

льозу. У даному випадку при відсутності підви-

щення вмісту нейтрофілів цей факт, скоріш за 

все, є проявом гіпопластичних процесів, що від-

буваються в кістковому мозку. Підтвердженням 

цього є виявлене нами зменшення кількості міє-

локаріоцитів у дослідних тварин полігону І. Слід 

також відзначити достовірне зниження вмісту 

еозинофілів у периферичній крові тварин, що 

може бути ознакою порушення механізмів імун-

ного захисту організму за тривалої дії різних 

стресових факторів. Таким чином, ми реєструва-

ли в периферичній крові зниження тих формених 

елементів, що продукуються саме в кістковому 

мозку (еритроцити, нейтрофільні та еозинофільні 

гранулоцити), за винятком моноцитів, кількість 

яких у тварин була достовірно збільшеною, але 

на незначну величину.  

При аналізі стану лімфоцитарного ланцюга 

кровотворення спостерігалось достовірне збіль-

шення їхньої кількості в периферичній крові як 

за відносними (з 68,33 ± 8,33 % у контролі до 

79,82 ± 5,46 % у досліді), так і за абсолютними (з 

1,94 ± 0,31 до 3,39 ± 1,21·109/л) величинами.  

Кількість лімфоцитів в окремих нориць з поліго-

ну І також суттєво різнилась – від 2,0 до 

5,8·109/л, як і у випадку з еритроцитами та міє-

локаріоцитами.  

Особливість змін у системі крові нориць з по-

лігону ІІ у порівнянні з тваринами полігону І 

полягала в наявності значної кількості тварин із 

підвищеним вмістом клітин кісткового мозку. 

Якщо в 73 % тварин з полігону І кількість мієло-

каріоцитів була нижчою в порівнянні з контро-

льною групою, то у нориць з полігону ІІ в біль-

шості випадків відзначали підвищення клітинно-

сті кісткового мозку (ККМ) (54 %), однак зустрі-

чались і тварини з низькими значеннями цього 

показника (23 %), а у решти показники знаходи-

лись у межах контролю. Отримані дані дозволя-

ють зробити припущення, що за сумісної хроніч-

ної дії більшого радіаційного навантаження на 

полігоні ІІ (концентрація 90Sr у скелеті більша, 

ніж на порядок, вміст 137Cs в тілі практично в 

2 рази, потужність дози γ-зовнішнього випромі-

нювання перевищувала в 2,5 - 5 разів, порівнюю-

чи з полігоном І) у значної кількості особин від-

бувається стимуляція кістковомозкового кровот-

ворення. Проте при подальшому комплексному 

аналізі експериментальних даних виявилось, що 

в кістковому мозку тварин має місце порушення 

процесів диференціювання та дозрівання клітин, 

що ми спостерігали й у тварин з полігону І. Цей 

висновок базується на дослідженні вмісту клітин 

у периферичній крові: кількість еритроцитів дос-

товірно знижена як відносно контролю, так і 

даних полігону І (полігон ІІ 5,83 ± 1,68·1012/л 

проти 11,07 ± 0,60·1012/л у контролі та 

8,77 ± 3,21·1012/л у тварин полігону І); вміст ней-

трофілів був також зниженим як за відносними, 

так і абсолютними показниками (полігон ІІ – 

7,23 ± 4,49 %, 0,34 ± 0,19·109/л; полігон І – 

13,17 ± 2,51 %, 0,57 ± 0,24·109/л; контроль 

24,83 ± 7,25 %, 0,70 ± 0,21·109/л відповідно), при 

значному збільшенні індексу ядерного зсуву 

(1,15 ± 0,69 – полігон ІІ, 0,69 ± 1,00 – полігон І, 

0,20 ± 0,06 – контроль). У нориць полігону ІІ, як і 

полігону І, у периферичній крові був знижений 

вміст еозинофілів.  

Схожість змін у системі крові, що були вияв-

лені у нориць І та ІІ полігонів, полягали не тільки 

в односпрямованості процесів, що відбувались в 

еритроцитарній, лейкоцитарній, а також лімфоци-

тарній ланці. У тварин полігону ІІ теж спостеріга-

ли значне збільшення вмісту лімфоцитів у пери-

феричній крові. Відомо, що утворення лімфоцитів 

відбувається не тільки в кістковому мозку, а й у 

лімфоїдних органах (тимусі, селезінці, лімфатич-

них вузлах тощо), на які більшою мірою впливає 

не інкорпорований у скелеті 90Sr, а 137Cs, що від-

носно рівномірно розподіляється в органах і тка-

нинах організму, циркулює у кров’яному та лім-

фатичному судинному руслі і, окрім тотального 

зовнішнього опромінення всього організму, може 

безпосередньо опромінювати лімфоїдні клітини в 

органах їх проліферації та диференціювання. Рі-

вень накопичення 137Cs в організмі тварин поліго-

ну ІІ перевищував дані полігону І у 1,4 раза (II – 

2,1 Бк/г; I – 1,5 Бк/г), що, імовірно, й обумовило 

трохи більшу реакцію лімфоцитарного паростка 

кровотворення у нориць полігону II.  

Найбільше радіаційне навантаження серед до-

слідних груп отримали нориці полігону ІІІ. Поту-

жність дози зовнішнього γ-випромінювання ста-

новила 5,0 - 20,1 мкЗв/год, концентрація радіону-

клідів 137Cs в тілі тварин та 90Sr в скелеті була в 

межах 50,0 - 115,0 та 260,0 - 330,0 Бк/г відповідно. 

За таких радіаційних умов спостерігали й най-

більш суттєві зміни у кровотворній системі зі зна-

чущим зниженням кількості мієлокаріоцитів, ери-

троцитів та гранулоцитів (див. табл. 3). У цьому 

діапазоні потужностей доз відзначали значно ме-

ншу варіабельність гематологічних показників 

тварин. Такий діапазон концентрацій інкорпоро-

ваних радіонуклідів призводить до патологічних 

змін у кровотворній системі тварин, що, імовірно, 

нівелюють індивідуальні реакції організму на 

опромінення.  
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Таким чином, при дослідженні стану системи 

крові рудих нориць із полігонів 30-км ЗВ ЧАЕС 

із різним рівнем радіаційного забруднення вияв-

лено особливості радіогенних змін, що проявля-

ються, з одного боку, у пригніченні мієлоїдного 

та еритроїдного рядів кровотворення (зниження 

вмісту еритроцитів та гранулоцитів), а з іншого – 

у підвищенні вмісту лімфоцитів (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Зміни гематологічних показників у нориць із дослідних полігонів ЗВ ЧАЕС відносно даних контрольної 

групи: * – статистично значимі відмінності (p ≤ 0,05) від контролю, ** – від полігону І, *** – від полігону ІІ. 
 

Зниження клітин гранулоцитарної ланки, що 

відповідають за неспецифічний імунітет, указує 

на низький рівень протиінфекційного, протипух-

линного, антипаразитарного захисту організму. 

Проте слід відзначити, що у дослідних тварин 

спостерігали активацію гуморального та клітин-

ного імунітету, в якому провідну роль виконують 

лімфоцити, що розпізнають чужорідні (сторонні) 

структури в організмі та виробляють на них ан-

титіла. У тварин полігонів І та ІІ реєстрували 

збільшення кількості лімфоцитів на 75 та 110 % у 

порівнянні з контролем, а у тварин полігону ІІІ 

була лише тенденція до збільшення. При дослі-

дженні співвідношення великих і малих лімфо-

цитів (В/М) у лейкограмах установлено знижен-

ня цього показника до 70 % у нориць усіх груп, 

що обумовлено переважанням у периферичній 

крові вмісту малих лімфоцитів, серед яких біль-

шість – це Т-лімфоцити (тимус-залежні лімфоци-

ти). Тобто лімфоцитози у тварин обумовлені 

саме Т-фракцією лімфоцитів.  

На рис. 2 наведено дані індексу маси тимуса 

та кількості малих лімфоцитів. 

 

 
Рис. 2. Зміни індексу маси тимуса та кількості малих лімфоцитів у нориць 

із дослідних полігонів ЗВ ЧАЕС відносно даних контрольної групи. 
 

У тварин усіх полігонів відзначалась гіпер-

плазія тимуса, що корелює зі збільшенням вмісту 

малих лімфоцитів у периферичній крові та опо-

середковано свідчить про активацію процесів 

дозрівання та диференціювання Т-лімфоцитів у 

даному органі. Такі зміни вказують на активацію 

специфічної ланки імунітету [9]. Слід відзначи-

ти, що дозової залежності змін у лімфоцитарній 

ланці кровотворної системи з потужністю хроні-

чного опромінення не виявлено. Аналогічні змі-

ни описані в роботі [11].  

Таким чином, при дослідженні стану системи 

крові рудих нориць із полігонів 30-км зони ЧАЕС 

із різним рівнем радіаційного забруднення вияв-

лено специфічність радіогенних змін, що прояв-

ляються, з одного боку, у пригніченні кістково-

мозкового кровотворення (дозозалежне зниження 

вмісту еритроцитів та нейтрофільних лейкоцитів), 

а з іншого – у підвищенні вмісту лімфоцитів, обу-

мовленого активацією компенсаторно-пристосу-

вальних механізмів імунітету, що не залежали від 

величини дозового навантаження. Проте слід за-

значити, що зміни в системі кровотворення дослі-

дних гризунів є результатом не тільки опромінен-

ня, а також виникають унаслідок успадкованих 

патологічних змін, що сформувались у ряді поко-

лінь тварин, які постійно мешкають на радіо-

активно забруднених територіях ЗВ ЧАЕС. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

НА КРОВЕТВОРНУЮ СИСТЕМУ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ 
 

Исследованы радиогенные изменения в системе крови рыжей полевки, обитающей на полигонах 30-км зоны 

ЧАЭС с различным уровнем радиационного загрязнения. Показано, что хроническое воздействие ионизирую-

щего излучения приводит к нарушениям в гемопоэзе животных. Выявлен дисбаланс во всех ростках кроветво-

рения, особенно в эритроидном. У животных, обитавших на территории с высоким уровнем радиационного 

загрязнения и соответственно получавших большие радиационные нагрузки, наблюдали и более существенное 

снижение гематологических показателей. Во всех группах опытных животных наряду с повреждением наблю-

дали также компенсаторно-восстановительные процессы, которые проявлялись в повышении защитных сил 

организма путем активации иммунной системы за счет лимфоцитарного звена. 

Ключевые слова: радионуклидное загрязнение, хроническое облучение, рыжая полевка, система кроветворения. 
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INFLUENCE OF RADIATION CONDITIONS OF THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE  

ON THE HEMATOPOIETIC SYSTEM OF BANK VOLE 
 

Radiogenic changes in the blood system of Myodes glareolus inhabiting the sites of the 30-km ChNPP zone with 

different levels of radiation contamination were studied. It is shown that the chronic ionizing radiation exposure results 

in disorders in the animals’ hemopoiesis. The imbalance in all blood cell lineages, especially erythroid one, was re-

vealed. Animals inhabiting highly contaminated areas and exposed to the higher radiation doses had more steady 

changes in blood parameters, in particular their significant decrease. In all groups of the examined animals, in addition 

to radiation induced effects, compensatory repair processes were observed. They were manifested in the intensification 

of organism self-protection by activating the lymphoid components of immune system. 

Keywords: radionuclide contamination, chronic irradiation, bank vole, hematopoiesis system. 
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