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За радиоактивността

Това е спонтанно разпадане на нестабилни атомни ядра. 
Имаме три вида лъчения: алфа (α) лъчи-поток от хелиеви 
ядра, бета (β) лъчи-поток от електрони и гама (γ) лъчи-фотони 
с много голяма енергия.

• Алфа-лъчите нямат голяма проникваща способност и могат 
да бъдат спрени от лист хартия. Те предизвикват 
интензивна йонизация по пътя на своето разпространение.

• Бета-лъчите се движат със скорост от 150 000 до 290 000 
km/s (близо до скоростта на светлината). Йонизационната 
им способност е по-слаба от тези на алфа-частиците.

• Гама-лъчите имат силна проникваща способност, висока 
честота и силно йонизиращо действие, поради което са 
опасни за живите същества.



Погълнатата доза е един грей, ако в 1kg 
облъчено вещество се поглъща йонизиращо 
лечение с енергия 1J:
1Gy = 1J/kg.

Също така биологичният ефект от облъчването 
зависи от вида на лъчението и неговата 
енергия. Количествената мярка за очакваната 
радиационна опасност е величината 
еквивалентна доза H. Тя се измерва с 
единицата сиверт (Sv).

Поражението зависи от 

продължителността на 

облъчването, вида на 

лъчението и от количеството 

погълната радиация, 

наречено погълната доза

D. Единица за погълната 

доза се нарича грей (Gy).



Биологично действие на 
йонизиращите лъчения

Ядрените лъчения имат голяма
енергия и предизвикват йонизация
на атомите и молекулите, затова
ги наричаме йонизиращи лъчения.
Йонизиращите лъчи могат от една
страна да доведат до увреждане,
лъчева болест, а даже и до смърт,
докато от друга – могат да бъдат
използвани за лъчелечение на
редица заболявания.



Биологичното действие на йонизиращите лъчи бива два вида – пряко и непряко. Пряко 
е, когато тези лъчи предизвикат йонизация и възбуждане директно на атоми и 
молекули. Докато непрякото действие се проявява косвено чрез йонизиране на атомите 
и молекулите на водата – на течната среда във и около клетките, като се получават 
така наречените свободни радикали. 

Съществуват редица теории за обяснение на биологичното действие на йонизиращите 
лъчи върху организма на човека, като по важните от тях са следните: 

1. Теория на мишената – биологичното действие се осъществява чрез пряко засягане 
на жизнено важните за клетката центрове; 

2. Токсична теория – главното действие на йонизиращите лъчи се дължи на непряко 
увреждане, което се причинява от вторичните продукти на лъчението; 

3. Дифузна теория – сближава гледните точки на предишните две теории; 

4. Теория за усилващите биологичния ефект механизми – физически и химически 
(верижни химически реакции) усилващ механизъм. 



Допустимите дози на йонизиращите лъчения в България се определят от Закон за

безопасно използване на ядрената енергия и Наредба за радиационна защита. Те

определят допустимите дози за облъчване, в които не влизат дозите от естествения

радиационен фон, който се дължи на естествени източници на йонизиращи лъчения. Това

са космическото лъчение-слънчево, галактическо лъчение, природни изотопи, чийто състав

и разпределение се променят от човешката дейност. Средната еквивалентна доза, която

получава всеки човек в България е 0,4 mSv.

• За населението границата на ефективна доза йонизиращо лъчение за всяко лице от

населението в България е 1 mSv за 1 година.

• За професионално облъчване границата на ефективна доза йонизиращо лъчение за

професионално облъчване (за лица, които работят с източници на йонизиращи лъчения)

е 20 mSv за 1 година.





Ползи и вреди от 
йонизиращи лъчения

Области на приложения на 

йонизиращите лъчения в 

медицината са в три големи 

направления: рентгенология, 

радионуклидна диагностика и 

лъчелечение.



Рентгенологията включва три метода, които се различават главно по 
начина за получаване на диагностичния образ. 

• При рентгеновата графия преминалото през тъканите рентгеново 
лъчение формира върху преобразувателя на образа стационарен 
двумерен сянков образ на структурите на човешкото тяло.

• При рентгеновата скопия образът се визуализира върху екрана на 
монитор чрез рентгенов електроннооптичен преобразувател и 
телевизионна камера. Това дава възможност за динамично 
изследване на процеси и патологични изменения.



• При компютърната томография детайлен образ в 
трансверзален срез на тялото се получава с 
помощта на компютър, който обработва голям 
масив от данни за интензитета на преминалото 
през тъканите рентгеново лъчение.

Друга област на рентгенологията е 
остеоденситометрията – определяне на плътността 
на костите чрез облъчване с рентгенови лъчи. Това 
дава обективна информация за съдържанието на  
хидроксиапатита в костите – мярка за техните 
механични свойства.





Радионуклидната диагностика е метод, 

при който се използват радиофармацевтици 

– химични съединения, съдържащи 

изкуствени радионуклиди. Радионуклидните 

диагностични методи са in vivo и in vitro.

• При in vitro радионуклидните 

изследвания радиофармацевтикът се 

включва в биологичен субстрат от 

пациента, например кръвна плазма, 

серум, урина, стомашен сок и др. 

Радиоимунологичните методи имат 

висока чувствителност при определяне 

концентрациите на хормони, ензими, 

протеини, вируси, антитела и др.



• При in vivo методите  
радиофармацевтикът се въвежда в тялото 
на пациента интравенозно, перорално или 
инхалационно. Радиофармацевтиците се 
избират според изследвания орган или 
система. Те се натрупват избирателно в 
тъканите или в патологични изменения в 
тях.

Радионуклидните in vivo изследвания биват 
функционални и топографски. При 
функционалните изследвания 
диагностичната информация се получава 
чрез скоростта и степента на натрупване на 
радиофармацевтика, а при топографските –
чрез разпределението му в изследваните 
органи и системи. Тази информация се 
представя в равнинен образ, наричан 
сцинтиграма.



Лъчелечението (радиотерапията) е един от трите основни метода за 
лечение на злокачествените заболявания. Самостоятелно или в комбинация 
с оперативното и медикаментозното лечение то се прилага при повече от 
половината от онкологично болните. Основава се на канцерицидния ефект на 
облъчването и на по-голямата лъчечувствителност на раковите клетки.

Методите за облъчване са обособени в три групи. 

• Най-широко разпространено е перкутанното (дистанционното) лъчелечение – външно 

облъчване от различно разстояние с рентгенови и гама-лъчи.

• Вътрекухинната и вътретъканната брахитерапия е облъчване от малко разстояние 

на тъкани и кухинни органи чрез въведени в тях закрити радиоактивни източници. 

Използват се гама- и бета-радиоактивни източници.

• Метаболитната брахитерапия е лечение с радиофармацевтици, въведени в организма 

венозно инжекционно или орално. Този метод се използва за радикално или палиативно 

лечение при рака на щитовидната жлеза, на костите и др.



Както прякото, така и непрякото йонизиращо облъчване довеждат 
до увреждане на белтъците. Наблюдават се разрушаване на ДНК-

то и инактивиране на ензимите. Всички тези промени в 
молекулите, белтъците и ензимите вследствие на облъчването 

довеждат до генерални промени и в клетката като цяло, като 
например – промени в ядрото, в клетъчната протоплазма и 

органелите, в митозата. Облъчването с йонизиращи лъчи може да 
доведе и до генетични ефекти, които се проявяват и по 

наследство, така наречените радиационни генетични мутации. 

Промени след облъчване с йонизиращи лъчи в 

различните тъкани и органи у човека: 

• Промени в кожата и нейните придатъци – остър (I, II и 

III спепен) и хроничен радиодермит; 

• Промени в кръвотворната тъкан и в кръвта – изразена 

левкоцитоза в първите часове след облъчването; 

левкопения, тромбопения и еритропения (анемия); 



• Промени в половите клетки – намаление 
на сперматидите и сперматогониите; 
може да се наблюдава и атрофия на 

семенниците; при яйчниците настъпват 
кръвоизливи, дисменорея, а при по-
големи дози – временна или трайна 

менопауза; 

• Промени в храносмилателната система: 
появи на кръвоизливи и язвички; 

• Промени в белите дробове –
възпалителни реакции; трайни и хронични 

изменения; кръвоизливи и ексудация; 
радиационни пневмонии и 

бронхопневмнонии; 

• Други нарушения – в метаболизма 
(въглехидратната, мастната и белтъчната 

обмяна), електролитния баланс и други;



Международната скала за оценка на ядрените 

инциденти включва седем степени. 

В най-високата седма степен - "Катастрофален 

инцидент", с излъчване на големи количества 

радиоактивност и тежко отражение за хората и 

природата. Досега са ласифицирани две такива ядрени 

аварии: тази в Чернобил и аварията във Фукушима.

Катастрофата на Чернобилската АЕЦ стана на 26 април 

1986 г. Очевидци потвърждават, че четвърти енергоблок 

на АЕЦ е бил разрушен от два взрива.

Смята се, че аварийната ситуация е станала заради 

повреждане на тръба в системата на охлаждане, 

причинени от бързото изпаряване на водата. След това 

водата или парата са започнали да реагират с циркония 

в горивните елементи, което довело до образуване на 

повече количество водород и последвалия взрив.



Аварията е породена от земетресението 
и последвалото го цунами, ударило 

Япония на 11 март 2011 г. При 
засичането на труса, работещите 

реактори автоматично спират процеса 
на ядрено делене в ядрата си. Поради 

спирането на реакторите и други 
проблеми с електроснабдителната 

мрежа аварийните дизелгенератори се 
задействат автоматично. 

Земетресението поражда 14-метрово 
цунами, което преминава над морската 
дига на електроцентралата, наводнява 

зоните около блоковете изкарва от 
строя аварийните генератори. 

Последвалата загуба на охлаждане на 
реакторите води до три случая на 

разтапяне на активните им зони, три 
водородни взрива и изпускане на 

радиоактивно замърсяване.





Период на полуразпадане-това е 
времето, за което се разпада 
половината от наличния брой ядра, а
радиоактивният изотоп въглерод-14 
има период на полуразпад 5730 години. 
Той се създава в горните слоеве на 
атмосферата под действие на 
космически лъчи. Във всички сухоземни 
организми съотношението между 
въглерод-12 и въглерод-14 е същото, 
както в атмосферата, защото при 
жизнените процеси непрекъснато се 
обменя въглерод с околната среда. 
Когато обаче организмът умре, този 
обмен се прекратява и броят на ядрата 
на въглерод-14 съдържащи се в него, 
започват да намаляват. По броя на 
останалите не разпаднали се ядра 
може да се определи датата на 
смъртта.

Датиране с въглерод-14 (14C)



Въглерод-14 в криминалистиката

• За да определят годината на раждане, криминалистите се фокусираха 
върху зъбния емайл. Изследователите са открили, че съдържанието 
на въглерод-14 в зъбния емайл се определя от атмосферното ниво по 
време на образуването на зъба.

• За да определят годината на смъртта, изследователите са използвали 
нивата на въглерод-14 в меките тъкани. За разлика от зъбния емайл, 
меките тъкани непрекъснато се изработват и преработват през 
живота. Изследователите открили, че някои тъкани – особено в 
кръвта, ноктите и косата – има ниво на въглерод-14, идентично с това 
на атмосферата.



Какво е това радон (радий-222)? 
Опасен ли е за живота ни?

Радонът е естествен радиоактивен газ, 

невидим, без мирис и вкус. Образува се 

непрекъснато при радиоактивното 

разпадане на уран в почвата и скалите.

В някои домове са налице високи 

концентрации на радон. Той може да се 

съдържа и в строителни материали и във 

водата за пиене, но в повечето случаи 

намиращият се там радон води до по-

малко облъчване в сравнение с този, който 

се съдържа в земята.



Докато самият радон е газ, продуктите от неговия 
радиоактивен разпад не са и те се прилепват към 
праховите частици във въздуха. Вдишването на такъв 
въздух, за дълъг период от време, може да повиши 
риска за развитие на рак. Според Световната здравна 
организация, радонът е втората, след тютюнопушенето, 
причина за възникване на рак на белия дроб.

• Радонът може да проникне в сградата независимо 
дали е построена върху бетонен постамент или 
директно върху почвата.

• Основата на жилището осигурява голяма контактна 
повърхност с почвата, върху която е сградата. 
Радонът прониква през пукнатините в пода; кухините 
във вътрешните стени; каналите; комуникационните 
тръби; Ако жилището е построено върху земята, тя 
има по-високи нива на радон.



По своята същност радиацията е част от 
природата, както са и топлината, студа, 
влагата, сушата, електричеството, 
магнетизма и така нататък. Няма 
предпоставки тя да се разглежда като 
потенциално по-опасна от другите природни 
явления. 
Не без основание може да се каже, че 
животът такъв какъвто го познаваме, дължи 
голяма част от съществуването и 
еволюцията си на радиацията, наред с 
другите природни процеси и явления.



Дейностите, водещи до
облъчване с йонизиращи
лъчения, трябва да бъдат
предварително обосновани
от гледна точка на техните
икономически, социални и
други ползи, при което
ползата е по-голяма от
вредата за здравето на
човека, която те могат да

причинят.





Благодарим ви за вниманието!


