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Sesavali  

   e.rezerfordis cdebis Sedegad dadginda rom atomi Sedgeba birTvisagan da 

mis garSemo wriul orbitalze moZravi eleqtronebisagan, romlebic qmnian 

eleqtronul gars. atomis birTvis aRmoCenam, eqsperimentuli da Teoriuli 

fizika axali, keZod atomis birTvis agebulebisa da aTvisebis Seswavlisa 

sakmaod rTuli problemis winaSe daayena. 

   atomis birTvis erT-erT ZiriTad maxasiaTebels warmoadgens misi muxti. 

atomis birTvis eleqtruli muxti q tolia elementTa perioduli sistemis 

qimiuri elementis rigiTi nomris z-is elementaruli e- muxtze namravlis. 

q=Ze. 

    atomis birTvis meore mniSvnelovan maxasiaTebels warmoadgens misi masa. 

atomis birTvis fizikur Tvisebebs gansazRvravs swored misi muxti da masa. 

atomebis da birTvebis masebi izomeba maspreqtografiis saSvalebiT. 

gamosakvlevi nivTierebis ionebi aCqardebian eleqtruli velis saSvalebiT. 

specialuri mowyobiloba O-xvrelamde mxolod im ionebs gaatarebs romelTac 

erTnairi V- siCqare gaaCniaT.  O-xvrelis saSvalebiT ionebis nakadi moxvdeba 

M vakuumur kameraSi. es kamera moTavsebulia magnitis polusebs Soris, ise rom 

magnituri induqciis veqtori marTobulia ionebis siCqaris veqtoris. rogorc 

cnobilia eleqtrulad damuxtul nawilakze , romelic moZraobs  induqciis 

mqone ganiv magnitur velSi V siCqriT, moqmedebs lorencis Zala, romelic 

marTobulia muxtis siCqaris da magnituri induqciis veqtorebis. lorencis 

Zalis veqtoris moduli tolia F=qVB.  am Zalis gavleniT ioni moZraobs k 
radiusis mqone wrewirze , romelic ganisazRvreba gamosaxulebidan. 

Mv2=qvB 

   atomis birTvi anu nuklidi , romelic Sedgeba protonebisa da 

neitronebisagan, simbolurad ase aRiniSneba. 

N 

   X - elementis qimiuri simboloa , Z – protonebis ricxvia, N – neitornebis 

ricxvi, xolo A=Z+N masuri ricxvis saxeliT aris cnobili. 

  birTvebs romelTac gaaCniaT erTi da igive atomuri nomeri Z  anu protonebis 
erTi da igive raodenoba izotopebi ewodeba. sxvadasxva izotopebisaTvis 

neitronebis ricxvi (A – Z) sxvadasxvaa da e.i sxvadasxvaa maTi masuri ricxvic. 

mag. uranis birTvs gaaCnia 14 izotopi:  -  dan   mde. 

  birTvuli TvisebebiT izotopebi erTmaneTisgan mkveTrad gansxvavdebian, xolo 

mikroskopuli maxasiaTeblebi da qimiuri Tvisebebi sxvadasxvaa izotopebisTvis 

TiTqmis identuria. 



  birTvebs romelTac gaaCniaT erTi da igive masuri ricxvi da sxvadasxva Z anu 

protonebis ricxvi ( da Sesabamisad neitronebis sxvadasxva ricxvi N)  
izobarebi ewodeba. magaliTisTvis movitanoT izobarebis Semdegi wyvili :   - 

 

  atomis birTvis erT-erT mTavar maxasiTebels warmoadgens misi zoma. 

Mcdelobebi birTvis zomebis zusti gansazRvris Sesaxeb, garkveuli 

sirTuleebTan iyo  dakavSirebuli, amis mizezi iyo is,  rom dawilakebi, 

romlebisganac Sedgeba atomis birTvi , moZraoben kvanturi meqanikis im 

kanonebiT , romelsac safuZvlad udevs ganuzRvrelobis principi. SeiZleba 

iTqvas, rom birTvis zedapiri ,,walekilia’’ da cneba misi zomebis Sesaxeb 

ganuzRvrelobas warmoadgens. amitomac SesaZlebelia birTvis zomebis mxolod 

Sefaseba. arsebobs atomis birTvis zomebis Sefasebis sxvadasxva meTodebi, 

romelTac erTgvarad mcired gasxvavebul Sedegamde mivyavarT, magram yvela 

SemTxvevaSi atomis birTvis zomebis mniSvnelobebis rigi erTnairia. 

  pirveli cnobebi atomis birTvis zomebis Sesaxeb miRebuli iyo e.rezerfordis 

mier Catarebuli   nawilakebis gabnevis eqsperimentebisas, aseT cdebSi 

birTvis zomebi uxeSad SeiZleba Sefasebuli iqnes rogorc umciresi manZili 

romelzec alfa nawilaki miuaxlovdeba atomis birTvs pirdapiri dajaxebisas 

aRmoCnda rom es manZili mZime birTvebis SemTxvevaSi 10-12 sm sigrZisaa. 

  SemdgomSi birTvebis zomebis dasadgenad mravali eqsperimenti Catarda, 

romlebmac aCvenes, rom atomis birTvis moculoba pirdapirproporciulia 

birTvSi nuklonebis ricxvis anu masuri ricxvis. Tu birTvis radiuss 

avRniSnavT  R –iT, maSin misi moculoba iqneba r3 . e.i  R3   proporciulia A 

masuri ricxvis, romelic Caiwereba Semdegnairad.  

R=R0 A  

   sadac R0  aris mudmiva , romlis mniSvneloba eqsperimentis saxeobazea 

damokidebuli. 

R0=(1.3 1.4) 10-15  m. 

da sabolood gveqneba: 

R=1.3 A  10-15 m. 

R 10-15 m. 

  birTvebis zomebi da masebi CvenTvis ukve nacnobia aqedan gamomdinare 

SegviZlia sxva Tvisebebzec vilaparakoT. mag. birTvebis simkvrive SeiZleba 

gamoiTvalos formuliT. 

b=    



birTvis masa daaxloebiT tolia Semdegi gamosaxulebis: Mb=A . MN, sadac A – 

masuri ricxvia, xolo MN – nuklonis masaa . MN =1.67 . 10-27 kg. birTvis moculoba  

Vb= R3= (R0  A )3= 03  A 

e.i b 2   

amgvarad birTvuli materiis simkvrive 

b  2 . 1017  

  miRebuli mniSvneloba birTvuli materiis simkvrivisaTvis Zalze didi 

ricxvia. aseTi simkvrivis mqone 200m radiusis mqone sferos dedamiwis wona 

eqneba. magaliTisTvis moviyvanoT atomis simkvrivis mniSvneloba . marTlac 

atomis radiusi daaxloebiT 104-jer metia birTvis radiusze, amitom atomis 

masis saSualo simkvrive toli iqneba. 

 atom    

  

  

 რადიაქტივობა  

 

e. rezerfordma radioaqtiuri gamosxivebis SeRwevadobis unaris 

gaanalizebis dros aRmoaCinaE am gamosxivebis ori Semadgeneli: naklebad 

SeRwevadi, romelsac uwoda  _gamosxiveba da metad SeRwevadi, romelsac  

uwoda  _gamosxiveba. uranis gamosxivebis mesame, yvelaze ufro maRali 

SeRwevadobis unaris mqone, komponenti aRmoCenil iqna mogvianebiT, 1900 wels 

pol vilardis mier da mas rezerfordis rigis analogiiT  _gamosxiveba 

uwodes. rezerfordma da misma TanamSromlebma aCvenes, rom radioaqtiuroba 

dakavSirebulia atomebis daSlasTan (sakmaod mogvianebiT gaxda cxadi, rom 

saqme hqondaT atombirTvebis daSlasTan), rasac Tan axlavs maTgan garkveuli 

tipis gamosxivebis gamotyorcna. am daskvnam gamanadgurebeli dartyma miayena 

fizikasa da qimiaSi gabatonebul atomis ganuyoflobis koncefcias. 



rezrefordis Semdgom gamokvlevebSi naCvenebi iyo, rom  _gamosxiveba 

warmoadgens _nawilakebis nakads, romlebic sxva araferia, Tu ara  He
4

2
 

izotopis birTvebi,  _gamosxiveba ki Sedgeba eleqtronebisagan. dabolos,  

_gamosxiveba aRmoCnda sinaTlisa da rentgenis gamosxivebis monaTesave da 

warmoadgens maRali sixSiris eleqtromagnituri kvantebis nakads, romelic 

gamosxivdeba atomis birTvidan  aRgznebuli mdgomareobnidan ufro dabal 

energetikul mdgomareobaSi gadasvlisas. 

radioaqtiurobis meoTxe saxe, aRmoCenili ruseTSi axalgazrda 

fizikosebis  g.n. flerovis  da k.a. petrJakis  mier, ukavSirdeba birTvebis 

spontanur dayofas, romlis procesSic zogierTi sakmaod mZime birTvi iSleba 

or TiTqmis Tanabari masis namsxvrevad. 

magram, daSlamac ver amowura atombirTvebis radioaqtiuri gardaqmnebis 

yvela saxe.  50 _iani wlebidan dawyebuli fizikosebi meTodurad 

uaxlovdebodnen birTvebis protonuli radioaqtiurobis aRmoCenas. imisaTvis, 

rom ZiriTad mdgomareobaSi myofma birTvma TavisTavad SeZlos protonis 

gamosxiveba, aucilebelia, rom birTvidan protonis gamosvlis energia iyos 

dadebiTi. Mmagram aseTi birTvebi dedamiwaze ar arseboben da isini xelovnurad 

unda SeeqmnaT. protonuli radioaqtiuroba germanelma fizikosebma aRmoaCines 

1982 wels darmStadtSi, iyenebdnen ra msoflioSi yvelaze mZlavr 

mravalmuxtiani ionebis amaCqarebels. 

Ddasasrul, 1984 wels mecnierTa jgufebma damoukideblad inglisSi da 

ruseTSi aRmoaCines klasteruli radioaqtiuroba zogierTi mZime birTvebisa, 

romlebic TavisTavad  asxiveben klasterebs _ atomis birTvebs  14_dan  34_mde 

masuri ricxviT. 

dro gviCvenebs, amoiwura Tu ara radioaqtiuri gamosxivebis yvela 

SesaZlo saxe. jerjerobiT ki  intensiurad mimdinareobs iseTi birTvebis Zieba, 

romlebic ZiriTadi mdgomareobidan gamoasxiveben neitrons (neitronuli 

radioaqtiuroba) an or protons (orprotoniani radioaqtiuroba).  

jer kidev 1866 wels ingliselma mecnierma viliam kruqsma wamoayena 

hipoTeza, rom yoveli elementi warmoadgens erTnairi Tvisebebis, magram 

sxvadasxva atomuri masis mqone nivTierebaTa narevs. Tumca, im droisaTvis am 

varauds ar hqonda eqsperimentuli dasabuTeba da uyuradRebod darCa. 

mogvianebiT (XX saukunis dasawyisSi) araerTi eqsperimentis safuZvelze 

dadginda, rom qimiuri elementebi marTlac warmoadgenen narevs atomebisa, 



romelTac aqvT erTnairi muxtis mqone birTvebi (Sesabamisad praqtikulad 

erTnairi eleqtronuli Sreebi), magram gansxvavdebian masis mixedviT. anu, 

rogorc ambobda cnobili mecnieri federik sodi, es atomebi “garedan” 

erTnairia, magram “SigniT” gansxvavebuli. swored aseT atomebs sodim uwoda 

izotopebi. 

izotopebi _ es aris erTi da igive qimiuri elementis atomTa 

saxesxvaoba, romlebic Tavisi fiziko_qimiuri TvisebebiT axlos arian 

erTmaneTTan. saxelwodeba “izotopi” aris ori berZnuli sityvis gaerTianeba: 

isos _ erTnairi da topos _ adgili. izotopebs periodul sistemaSi ukavia  erTi 

da igive ujredi. 

1932 wels aRmoCenil iqna neitroni da Seiqmna birTvis 

proton_neitronuli modeli. Sedegad, mecnierebaSi damkvidrda saboloo 

Tanamedrove ganmarteba:  izotopebi _ es aris erTi da igive qimiuri elementis 

atomTa saxesxvaoba, romelTa birTvebi Seicaven erTi da imave raodenobis 

protonebs da gansxvavebuli raodenobis neitronebs. 

yoveli izotopi aRiniSneba Semdegi simboloebiT:  X
A

Z
, sadac  X  

qimiuri elementis simboloa,  Z  atomis birTvis muxti (protonebis raodenoba),  

A  _ izotopis masuri ricxvi (nuklonebis _ protonebis da neitronebis saerTo 

raodenoba birTvSi  NZA  ). ramdenadac birTvis muxti calsaxad aris 

dakavSirebuli qimiuri elementis simbolosTan, xSirad, SemoklebisaTvis, 

nacvlad  X
A

Z
, izotopisaTvis weren ubralod X

A  . 

dReisaTvis cnobili yvela izotopidan mxolod wyalbadis izotopebs 

aqvT Tavisi saxelwodebebi: H
1  _ protiumi, H

2  _ deiteriumi (D ) , H
3  _ 

tritiumi (T ) . amJamad cnobilia  270 stabiluri izotopi, Tanac stabiluri 

izotopebi gaaCniaT mxolod im elementebs, romelTa rigiTi nomeri  83Z . 

arastabiluri (radioaqtiuri) izotopebis raodenoba aRemateba 2000_s. ( 

arsebuli SefasebiT mosalodnelia atombirTvebis raodenoba Seadgendes  

6500_s). maTi udidesi nawili miRebulia xelovnuri gziT. radioaqtiuri 

izotopebis raodenoba bevri elementisaTvis or aTeulze metia, stabiluri 

izotopebi _ mniSvnelovnad naklebi. zogierTi qimiuri elementi Seicavs 

mxolod erT stabilur izotops ( beriliumi, ftori, natriumi, alumini, 

fosfori, marganeci, oqro da sxva),  yvelaze meti _ 10 stabiluri izotopi aqvs 

kalas. danarCenebs, magaliTad, rkinas aqvs 4 stabiluri izotopi, 

vercxliswyals _ 7 da a.S. 



atombirTvebis Tvisebebi ganisazRvreba erTdroulad Zlieri, 

eleqtromagnituri da susti urTierTqmedebebiT. atombirTvebi moicaven 

protonebis  Z  da neitronebis  N  sxvadasxva raodenobaTa erTianobas. 

stabiluri birTvebis areSi neitronebisa da protonebis raodenobrivi 

damokidebuleba xasiaTdeba formuliT 

                3

2

015,098,0 A
Z

N   

sadac  NZA   masuri ricxvia.   

izotopebis sistematizaciisaTvis sasargebloa gamoviyenoT  

neitron_protonuli diagrama, 

romelic yvela stabiluri da 

radioaqtiuri birTvis 

kompaqturad ganlagebis 

saSualebas iZleva. aseTi 

diagramis mcire monakveTi 

naCvenebia naxazze. 

neitron_protonuli 

diagramidan Cans, rom msubuqi 

stabiluri birTvebisaTvis 

( A <40) neitronebisa da 

protonebis raodenoba 

daaxloebiT erTnairia. 

SedarebiT mZime birTvebisaTvis 

es fardoba iwyebs matebas da  

250A  is raionSi aRwevs 1,6_s. 

es cvlileba ioli asaxsnelia ,   

Tu gaviTvaliswinebT birTvuli Zalebis axloqmedebis Tvisebas da protonebis 

kulonuri urTierTqmedebis rolis zrdas  A  _  masuri ricxvis zrdasTan 

erTad. 

garda “izotopebisa”, xSirad gvxvdeba terminebi  “izobarebi” da 

“izomerebi”. 

izobarebi  (isos _ erTnairi, baros _ simZime, wona )  _  atomebis an 

atombirTvebis saxesxvaobaa, romelTac aqvT erTnairi masuri ricxvi, magram 

Z 
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gansxvavebuli protonebis raodenoba anu birTvis muxti (rigiTi nomeri 

periodul sistemaSi). magaliTad, izobarebia  Ar
40

18
,  K

40

19
,  Ca

40

20
. 

izomerebi  (isos _ erTnairi,  meros _ wili, nawili) _  qimiuri naerTebia 

erTnairi SedgenilobiTa da moluri masiT, magram gansxvavebuli agebulebiTa 

da atomebis ganlagebiT sivrceSi, Sesabamisad, gansxvavebuli fizikuri da 

qimiuri TvisebebiT. 

atombirTvebis izomeria _ movlenaa, rodesac atomis birTvebi 

imyofebian metastabilur (izomerul) mdgomareobaSi sakmaod didi sicocxlis 

xangrZlivobiT. birTvis izomeruli mdgomareoba Cveulebrivi aRgznebuli 

mdgomareobisagan gansxvavdeba imiT, rom misi gadasvlis albaToba ufro dabal 

mdgomareobaSi CaxSobilia spinisa da luwobis akrZalvis kanonebiT. izomeruli 

mdgomareobisas sicocxlis xangrZlivoba aWarbebs nanowamebs (SeiZleba 

wlebiTac izomebodes), im dros, rodesac araizomeruli aRgznebuli 

mdgomareobis tipiuri sicocxlis xangrZlivoba pikowamebis da naklebi rigisaa. 

radioaqtiuri nivTierebebis aRmoCena SesaZlebelia mTeli rigi 

niSan_Tvisebebis mixedviT, romlebsac isini garemosTan 

urTierTqmedebisas avlenen. ase magaliTad: isini iwveven fotofirfitis 

gaSavebas, gazebis ionizacias, zogierTi fluorescentuli nivTierebis 

naTebas da a.S. 

radioaqtiuri izotopis yoveli atomi adre Tu gvian ganicdis 

gardaqmnas _ iSleba. magram erTi da imave izotopis yvela atomi ar cocxlobs 

erTnairi xangrZlivobiT: _ zogi iSleba male, zogi ki ucvleli rCeba didi 

xnis ganmavlobaSi. 

rogorc ukve aRvniSneT, radioaqtiuri gardaqmnebi SeiZleba 

ganxorcieldes ramdenime gziT: 

1. Tu sawyis _ “deda” birTvSi aris Warbi neitronebi ( birTvis 

mdgradi mdgomareobis Sesabamis raodenobasTan SedarebiT), maSin 

xdeba  _  _ daSla, am dros miRebuli birTvis muxti erTi 

erTeuliT metia sawyisi birTvis muxtze.   

2. Tu sawyis _ “deda”  birTvSi  protonebis raodenobaa Warbi, maSin 

xdeba   + _ daSla. am dros miRebuli birTvis muxti erTi 

erTeuliT naklebia sawyisi birTvis muxtze. 



3. radioaqtiuri gardaqmna SeiZleba ganxorcieldes  K   Sridan 

eleqtronis CaWeris gziT. am dros sawyisi birTvis muxti mcirdeba 

erTi erTeuliT. 

4. radioaqtiuri daSla SeiZleba ganxorcieldes   _ nawilakis 

gamosxivebiT. am dros miRebuli birTvis muxti naklebia ori 

erTeuliT, xolo masuri ricxvi ki oTxi erTeuliT. 

5.  _ kvantis  gamosxiveba, rac umravles SemTxvevaSi Tan 

axlavs am birTvul procesebs.    

bunebrivi radioaqtiuri elementebisaTvis damaxasiaTebelia 

Semdegi Tavisebureba: isini ganicdian mTel rig Tanmimdevrul 

gardaqmnebs, Tanac daSlis produqtebi erTmaneTTan dakavSirebulia  _ 

isini miiRebian erTimeorisagan Tanmimdevruli gardaqmnebis procesSi. es 

gardaqmnebi Sewydeba maSin, rodesac ukanaskneli daSlis aqtis Semdeg 

miiReba stabiluri izotopi  (tyviis romelime izotopi). 

elementebis im rigs, romlebic miiRebian Tanmimdevruli 

radioaqtiuri gardaqmnebis Sedegad, uwodeben  “radioaqtiur ojaxs”. 

arsebobs Semdegi radioaqtiuri ojaxebi: 

1. uranis ojaxi. igi iwyeba uranis  _radioaqtiuri  U
238

92
 

izotopiT da Tavdeba tyviis stabiluri  Pb
206

82  izotopiT. 

uranis ojaxSi Semavali elementebis masuri ricxvi  A  

gamoisaxeba formuliT  24  nA , sadac n  _ mTeli ricxvia. 

2. Toriumis ojaxi  masuri ricxvebiT  nA 4   iwyeba  Toriumis  

_radioaqtiuri   Th
232

90   izotopiT da mTavrdeba tyviis 

stabiluri  Pb
208

82  izotopiT. 

3. aqtiniumis ojaxi  masuri ricxvebiT  34  nA , iwyeba uranis 

sxva  _aqtiuri   U
235

92   izotopiT da mTavrdeba tyviis mesame 

stabiluri  Pb
207

82   izotopiT ( rac miuTiTebs  82Z  _is 

mqone tyviis birTvebis gansakuTrebul mdgradobaze). 

4. neptuniumis ojaxi  masuri ricxvebiT  14  nA .  igi iwyeba  

_aqtiuri  Np
237

93   izotopiT  da mTavrdeba stabiluri  

bismutis   Bi
209

83   izotopiT. es ojaxi bunebaSi ar iyo 

aRmoCenili, radgan masSi Semavali elementebidan arcerTi 



araa grZelperiodiani izotopi, magram am ojaxis yvela wevri 

miiRes xelovnuri gziT.  

bunebrivad radioaqtiuri elementebis garda arseboben kidev 

xelovnuri radioaqtiuri elementebi, romlebic bunebrivi radioaqtiuri 

elementebisagan gansxvavebiT xasiaTdebian erTi an ramdenime 

izolirebuli daSlis aqtiT. es elementebi miiRebian birTvuli  

reaqciebis Sedegad. 

sqematurad xelovnuri birTvuli reaqcia SeiZleba gamovsaxoT 

Semdegnairad: 

                       qBCpA 
  

pirveli birTvuli reaqcia ganaxorciela rezerfordma: 

                       HOFHeN
1

1

17

8

18

9

4

2

14

7 
  

rogorc am reaqciidan Cans, meore etapze warmoiqmneba Jangbadis 

izotopi da gamoityorcneba nawilaki _ protoni (wyalbadis atomis 

birTvi). 

  

 

                           radioaqtiuri daSlis kanoni 

 

birTvuli reaqciis tipisagan damoukideblad radioaqtiuri 

daSla mimdinareobs gansakuTrebuli kanonis         mixedviT, romlis 

Tanaxmadac mocemuli izotopis arsebuli atombirTvebis naxevari, 

rogoric ar unda iyos es ricxvi, iSleba yovelTvis erTidaimave T   

drois ganmavlobaSi. es dro axasiaTebs mocemul radioaqtiur elements 

da mas uwodeben naxevrad daSlis periods. unda aRiniSnos, rom aseTive 

kanoniT mcirdeba nivTierebis raodenobac da mocemuli radioaqtiuri 

nivTierebisaTvis damaxasiaTebeli gamosxivebis aqtiurobac.  

radganac radioaqtiuri gamosxivebis procesi mimdinareobs 

uwyvetad, Cven SegviZlia igi uwyveti mrudiT gamovsaxoT. ordinatTa 

RerZze gadazomilia atombirTvebis raodenoba  N , romelTa aRmoCenac 

xdeba maTi gamosxivebiT mocemuli momentisaTvis, xolo abscisaTa 

RerZze ki _ dro, gamosaxuli  T   naxevrad daSlis  periodebSi. 

 



 

                  nax. 2. radioaqtiuri daSlis mrudi 

 

eqsperimentalurad aRmoCnda, rom im atombirTvebis raodenoba, 

romlebic gardaqmnas ganicdian drois erTeulSi, proporciulia 

atombirTvebis Tavdapirveli   
0N   ricxvisa. swored esaa Seuqcevadi 

ionomolekuluri reaqciis ganmasxvavebeli niSani. maTematikurad es 

damokidebuleba Semdegnairad gamoisaxeba: 

                       N
t

N





                               (1)  

sadac  N _ atomis birTvebis raodenobaa,  t  _ dro,    _ raRac mudmiva. 

am gantolebaSi   
t

N


   fardoba gviCvenebs, rom atombirTvebis 

raRac mcire  N   raodenoba daiSleba  mcire  t   droSi,  e.i. es 

fardoba faqtiurad axasiaTebs radio  aqtiuri daSlis procesis 

siCqares. Tu  0t   SegviZlia gadavideT diferencialebze da miviRebT: 

                    N
dt

dN
                                      (2) 

                    dt
N

dN
                                      (3) 

davuSvaT,  0t  momentSi gvaqvs  
0N   atomi. Nnebismier Semdeg  t  

momentSi atomebis ricxvi  tN  SeiZleba vipovoT  (3) gantolebis 

integrebiT. Ee.i. 

                

t tN

N

dtdt
N

dN
t

0 00

                                 (4) 



                  t
N

N t  
0

ln                                      (5) 

aRvniSnoT, rom araferi Seicvleba, Tu  (5)  gantolebis marjvena 

mxares gavamravlebT  1_ze, romelic Cven Semogvaqvs  eln  _ s  saxiT  

( 1ln e ).   

                  et
N

N t lnln
0

                                   (6) 

am gantolebis potencirebiT miviRebT: 

                   tt e
N

N 




0

                                       (7) 

an 

                     t

t eNN





0                                   (8)  

proporciulobis koeficient  _   _s  ewodeba radioaqtiuri 

daSlis mudmiva.  (3)  gantolebidan miviRebT: 

                      
dt

N

dN


                                     (9) 

(9)  gamosaxulebidan cxadia, rom     warmoadgens daSlis 

albaTobas drois erTeulSi.     koeficienti SeiZleba gamovsaxoT 

naxevardaSlis   T   peroidiT. radganac erTi naxevrad daSlis periodis 

Semdeg  
2

1

0


N

N
 ,  maSin  (5)  Tanafardobidan miviRebT: 

            T 
2

1
ln  ;      T 2ln ,   aqedan  ki 

                    
TT

693,02ln
                               (10) 

amgvarad daSlis mudmiva      da   periodi   T   dakavSirebulia 

erTmaneTTan  (10)  TanafardobiT. 

t   drois Semdeg darCenili atomebis ricxvi SeiZleba gamoisaxos 

naxevrad daSlis periodiT: 

                    
t

T
ot eNN

2ln


                               (11) 

drois erTeulSi daSlili atomebis ricxvi (Tvlis siCqare anu 

aqtiuroba) cxadia tolia 



               
t

TeN
Tdt

dN
v

2ln

0

2ln 

  

Tu am gantolebas CavwerT drois sxvadasxva  
1t   da  

2t   

momentebisaTvis da amovxsniT  T _s  mimarT, miviRebT: 

                   )(

ln

2ln
12

2

1

tt

v

v
T                               (12) 

sadac      
1

1

tdt

dN
v 








    da     

2

2

tdt

dN
v 








  

gantoleba  (12)  SeiZleba gamoviyenoT naxevrad daSlis periodis 

gamosaTvlelad. 

  

 

 რადიაციის სახეები  

 

1.  - gamosxiveba warmoadgens heliumis birTvebs, romlebic 

gamosxivdebian tyviaze mZime elementebis radioaqtiuri daSlis 

an birTvuli reaqciebis Sedegad. 

2.  - gamosxiveba  es aris eleqtronebi da pozitronebi, 

romlebic warmoiqmnebian calkeuli elementebis (dawyebuli 

yvelaze msubuqidan – neitroni, damTavrebuli yvelaze mZime 

elementiT) -daSlis dros. 

3. kosmosuri gamosxiveba , romelic modis kosmosidan da mis 

SemadgenlobaSia ZiriTadad protonebi da heliumis birTvebi. 

Uufro mZime elementebi Seadgenen 1%-ze naklebs. Aatmosferos 

siRrmeSi kosmosuri sxivebi urTierTqmedeben atmosferos 

SemadgenlobaSi Semaval birTvebTan da warmoqmnian meoradi 

nawilakebis nakadebs (mezonebi, -kvantebi, neitronebi da sxva). 

4. neitronebi warmoiqmneba birTvul reaqciebSi (birTvul 

reaqtorebSi da sxva sawarmoo da samecniero danadgarebSi, aseve 

birTvuli afeTqebebis dros). 

5. daSlis produqtebi, romlebsac Seicavs birTvuli reaqtorebis 

gadamuSavebuli sawvavis narCenebi. 



6. protonebi, ionebi – ZiriTadad miiReba amaCqareblebSi.  

 

E    eleqtromagnituri  gamosxiveba warmoiqmneba sxvadasxva wyaroebidan: 

atombirTvebis -gamosxiveba, aCqarebuli eleqtronebis damuxruWebis 

gamosxiveba, radiotalRebi da sxva.        

M     maionebeli gamosxivebis raodenobrivi SefasebisaTvis gamoiyeneba 

Semdegi ZiriTadi cnebebi da erTeulebi: 

       radionuklidis aqtiuroba. aqtiuroba es aris wyaroSi drois 

mcire intervalSi mocemuli energetikuli mdgomareobidan spontanuri 

birTvuli gardaqmnebis mosalodneli ricxvis - dN  Sefardeba, am drois 

intervalTan - dt :   

                            
dt

dN
A   

aqtiurobis erTeulad SI – sistemaSi miRebulia  bekereli (bk) 

erTi bekereli - es aris erTi daSla erT wamSi,   1 bk = 1 daSla/wm 

aqtiurobis sistemis gareSe erTeulad gamoiyeneba  kiuri (ki).  

erTi kiuri - es aris erTi grami Ra
226 - is aqtiuroba   1 ki = 10

107,3  bk 

      eqspoziciuri doza. rentgenisa da gama gamosxivebis raodenobriv 

zomad miRebulia eqspoziciuri doza, romelic ganisazRvreba 

gamosxivebis zemoqmedebis Sedegad mcire moculobis mqone haeris dm - 

masaSi warmoqmnili meoradi nawilakebis dQ - muxtiT: 

                             
dm

dQ
X   

eqspoziciuri doza izomeba sistemis gareSe erTeuliT – rentgeni (r). 

erTi rentgeni – es aris  rentgenis  an  _kvantebiT  dasxivebis iseTi 

doza, romlis drosac 1 sm3 mSral atmosferul haerSi 0 C
0 _is da 760 mm. 

vwy. sv. wnevis dros warmoiqmneba CGSE1  jamuri muxtis  mqone erT-erTi 

niSnis  matarebeli ionebi. 1r eqspoziciur dozas Seesabameba 2,08.109 

wyvili ioni. Tu CavTvliT, rom haerSi erTi wyvili ionis 

warmoqmnisaTvis saWiro energia 33,85 ev-s, maSin 1r eqspoziciuri dozis 

dros  1 sm3 haers gadaecema energia :  2.08.10933,85
10

108.4

1



 = 0,133ergi , 



xolo  1g haers gadaecema :   
H

133,0
=

00129.0

113.0
= 87,3 ergi, sadac 

H -haeris 

simkvrivea. 

M     maionebeli gamosxivebis energiis STanTqma warmoadgens pirvelad 

process, romelic sawyisia fiziko-qimiuri gardaqmnebisa dasxivebul 

qsovilSi da romelsac mivyavarT dakvirvebad radiaciul efeqtamde. 

amitom, bunebrivia, aRniSnuli radiaciuli efeqti SevadaroT STanTqmul 

energias an STanTqmul dozas. 

        STanTqmuli doza - es aris ZiriTadi dozimetriuli erTeuli da 

igi tolia maionebeli gamosxivebis mier elementarul moculobaSi 

arsebuli nivTierebisadmi gadacemuli dE - saSualo energiis fardobisa 

am nivTierebis  dm - masasTan:   

dm

dE
D   

STanTqmuli dozis erTeulad SI- sistemaSi miRebulia  grei (gr),  

1 gr = 1 j/kg 

STanTqmuli dozis sistemis gareSe erTeulad gamoiyeneba  radi (rad) 

  1radi = 100 ergi/g,    radgan  1j=107erg,   amitom  1gr = 100 rad    

       biologiur organizmze gamosxivebis zemoqmedebis daxasiaTebisas 

mniSvnelovania ara marto misTvis gadacemuli energiis raodenoba, 

aramed am energiis gadacemis gza, gamosxivebis gvaroba, energiis 

diapazoni. sxvadasxva saxis gamosxivebas axasiaTebs sxvadasxva 

biologiuri efeqturoba, rac dakavSirebulia maT SeRwevis 

unarianobasTan da damokidebulia cocxal organoebsa da obieqtebze 

energiis gadacemis xasiaTsa da pirobebze. MmagaliTad, -gamosxivebas 

aqvs mcire ganarbeni da xasiaTdeba mcire SeRwevis unarianobiT. HhaerSi 

misi saSualo ganarbeni , 4mev energiis dros, Seadgens 2,5 sm – s, xolo 

biologiur qsovilebSi mxolod 31 mkm–s. -gamosxiveba ver aRwevs 

adamianis kanSi(Mmisi “SeCereba” SeuZlia qaRaldis furcelsac ki). Tumca,  

-gamosxivebadi nuklidebi Zalian saSiSia organizmis SigniT moxvedris 

SemTxvevaSi.   



 

       -gamosxivebas aqvs meti SeRwevis unari. HhaerSi igive 4mev energiis 

eleqtronebis saSualo ganarbeni aris 17.8 m, biologiur qsovilebSi ki 

mxolod 2,6 sm. 

       -gamosxivebas bevrad meti SeRwevis unarianoba aqvs. MmagaliTad, 

kobaltis -gamosxivebis (E=1,17mev da  E=1,33mev) 10_jer Sesamcireblad 

saWiroa 5sm sisqis tyviis Ffena. misi zemoqmedebiT mimdinareobs mTeli 

organizmis dasxiveba.  

 

Aamdenad, biologiur organizmze sxvadasxva saxis gamosxivebis 

zemoqmedebis Sesafaseblad SemoaqvT  wiliTi anu xarisxis 

koeficientebi. 

xarisxis koeficientebis mniSvnelobebis gamoyenebiT SeiZleba 

davweroT miRebuli dozis sidide biologiur organizmze sxvadasxva 

saxis gamosxivebis zemoqmedebis TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT. am 

dozas ewodeba eqvivalenturi.  

Eeqvivalenturi doza tolia organos an qsovilis mier 

STanTqmuli dozis namravlisa mocemuli saxis gamosxivebis Sesabamis 

xarisxis  koeficientze: 

                  
TRRTR DWH   



sadac  
TRD  _ saSualo STanTqmuli dozaa  T  organoSi an qsovilSi,  

RW  

xarisxis  koeficientia  R   gamosxivebisaTvis. (cxr. #1). 

cxrili # 1.   xarisxis koeficienti  
RW  gamosxivebis sxvadasxva saxeebisaTvis 

 
gamosxivebis saxe 

 

 

RW  

nebismieri  energiebis fotonebi 1 

nebismieri energiis eleqtronebi da miuonebi 1 

neitronebi energiebiT 

naklebiT       10 kev._ze 

10 kev. –dan      100 kev. _mde 

100 kev. _dan        2 mev. _mde 

2 mev. _dan       20 mev. _mde 

20 mev. _ze         meti 

 

5 

10 

20 

10 

5 

protonebi energiebiT  metiT    2 mev. _ze 5 

 _ nawilakebi, dayofis namsxvrevebi, 

mZime birTvebi 

 

20 

 

Tu gamosxivebis veli Sedgeba ramodenime saxis 
iR  

gamosxivebisagan, maSin:  

                   
i

TRT i
HH , 

sadac   i   simboloTi aRniSnulia  calkeuli saxis gamosxiveba. 

SI - sistemaSi eqvivalenturi  dozis   erTeulad   miRebulia  ziverti  

(r. ziverti _ Svedi fizikosi, 1896 _ 1966). 

                 1 zv = 1 j / kg = 104 erg / g . 

eqvivalenturi dozis sistemis gareSe erTeulia  beri  ( 1 zv = 100 ber ). 

radganac gansxvavebul organoebsa da qsovilebs gamosxivebisadmi 

sxvadasxva mgrZnobiaroba axasiaTebT, didi mniSvneloba eniWeba imas, Tu 

kerZod romeli organo moxvda maionebeli zemoqmedebis qveS. radiaciis 

mimarT gansakuTrebiT mgrZnobiarea sisxlmbadi organoebi,                                            

gonadebi, filtvebi, farisebri jirkvali, kuWi.  

sidides, romelic axasiaTebs adamianze gamosxivebis zemoqmedebis 

zomasEmisi organoebis radiomgrZnobelobis gaTvaliswinebiT ewodeba  

efeqturi doza. igi warmoadgens organoebsa da qsovilebSi 



eqvivalenturi dozebis Sesabamis xarisxis koeficientebze namravlebis 

jams: 

                   T

T

T HWE  BA; 

sadac   
TH   _  eqvivalenturi dozaa  T  organosa an  qsovilSi, 

TW  ki 

am organos an qsovilisaTvis xarisxis koeficienti  (cxr. #2).  efeqturi 

dozis erTeulia  _  ziverti  (zv). 

 

cxrili  # 2.   xarisxis koeficientebi   
TW  qsovilebisa da organoebisaTvis 

 

 

dozimetriaSi erT-erT arsebiT  sidides  warmoadgens  dozis  simZlavre. 

dozis simZlavre aris doza, miRebuli drois garkveul SualedSi (saaTSi, dRe-

RameSi, weliwadSi). 

  

რადიაციის ბიოლოგიური ეფექტი 

ყველა ტიპის სხივები ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედებზე მოქმედებენ და გენეტიკურ 

აპარატში ცვლილებებს იწვევენ. ფაქტორებს, რომლებსაც გენეტიკური მასალის ისეთი 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებების გამოწვევა შეუძლია, რომელიც 

უჯრედიდან უჯრედზე და ორგანიზმიდან ორგანიზმზე გადადის, მუტაგენებს უწოდებენ. 

1946 წელს ცნობილ ამერიკელ გენეტიკოსს ჰერმან მელერს ნაშრომისათვის „მუტაციის 

წარმოქმნა რენტგენის სხივების ზეგავლენით“ ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში 

ნობელის პრემია მიენიჭა.  

მაიონებელი რადიაციის ბიოლოგიურ მოქმედებას საფუძვლად ელექტრონებისა და 

მიკროსამყაროს სხვა ნაწილაკების ცოცხალი ნივთიერების ატომებსა და მოლეკულებთან 

ურთიერთქმედება უდევს. ბიოლოგიური ეფექტი იონიზაციის სიმკვრივეზეა 

დამოკიდებული. მის მატებასთან ერთად, ეფექტიც იზრდება. გარდა ამისა, ერთიდაიმავე 

ორგანიზმის სხვადასხვა ორგანოები და სხვადასხვა უჯრედები განსხვავებული 

რადიომგრძნობელობით ხასიათდება. ყველაზე ადვილად სწრაფად გაყოფადი და ნაკლებად 

 
Q    qsovili  an  organo 

 

 

TW  

  GGgonadebi      0,2 

Zvlis wiTeli tvini 0,12 

Ffiltvebi 0,12 

KkuWi 0,12 

farisebri  jirkvali 0,05 

Kkani 0,01 



სპეციალიზირებული უჯრედები და ქსოვილები ზიანდება. დასხივების მიმართ 

განსაკუთრებით მგრძნობიარე ძვლის ტვინი და ფარისებრი ჯირკვალია, ყველაზე ნაკლებად 

მგრძნობიარე კი ნერვული ქსოვილი.  

საბოლოო ეფექტისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მიღებულ დოზას, თუმცა ის გადამწყვეტი 

მაინც არაა. 1936 წელს გამოქვეყნებულ მონოგრაფიაში „რადიაციის ზემოქმედება ცოცხალ 

უჯრედებზე“, ინგლისელმა ფიზიკოსმა დ. ლიმ აჩვენა, რომ ბიოლოგიური ეფექტი დოზის 

გარდა დამოკიდებულია გამოსხივების ტიპსა და ზემოქმედების ხანგრძლივობაზე. ამას 

მოგვიანებით ე. წ. „სამიზნის თეორიაც“ დაემატა.  

მეცნიერებს დიდი ხნის მანძილზე აინტერესებდათ საკითხი, თუ როგორ შეეძლო ასეთ მცირე 

ენერგიას ამხელა ეფექტის გამოწვევა. მაიონებელი გამოსხივება საკუთარ ენერგიას გასცემს. 

მაგრამ რა ენერგიას? რადიაციის თვით მომაკვდინებელი დოზის ენერგიაც კი ჭიქა წყლის 

გასაცხელებლად არ იკმარებდა. მეორეს მხრივ, ჭიქა წყალს ვერც ასანთის ღერით გააცხელებ, 

მაგრამ მან შეიძლება თითი ისე დაგწვათ, რომ ეს ორგანიზმისთვის სერიოზულ ტრავმად 

იქცეს. „სამიზნის თეორიაც“ სწორედ ამაში მდგომარეობს. მის თანახმად, ბიოლოგიური 

ეფექტი მგრძნობიარე ობიექტების დაზიანებაზეა დამოკიდებული.  

ბიოლოგიურ სტრუქტურაზე მაიონებელი რადიაციის ეფექტის შესწავლა რამდენიმე 

თვალსაზრისითაა მნიშვნელოვანი: 

•  წარმოდგენას იძლევა უჯრედის სიკვდილის ფუნდამენტურ ბიოლოგიურ მექნიზმებზე; 

•  უბედური შემთხვევებისას საშუალებას იძლევა განისაზღვროს მიღებული დოზა და 

დასხივების ხარისხი; 

•  სიმსივნეების დასხივებისას საშუალებას იძლევა, განისაზღვროს ეფექტი ჯანმრთელ 

ქსოვილებზე, განხორციელდეს სიმსივნეზე კონტროლი, მოხდეს მალიგნიზირებული 

უჯრედების პროლიფერაციული აქტივობის ინჰიბირება; 

•  შემუშავდეს რადიოდაცვის მექანიზმები. 

ცოცხალ უჯრედზე მაიონებელი რადიაციის ზემოქმედების მექანიზმში გასარკვევად 

წარმოდგენა უნდა გვქონდეს უჯრედის შენებაზე, მის მოლეკულურ შემადგენლობაზე, 

სხვადასხვა დოზებისას წარმოქმნილ დაზიანებებზე, დასხივების სხვადასხვა ტიპებზე და 

რადიაციის ზემოქმედების თავისებურებებზე (ერთჯერადი, ქრონიკული, წყვეტილი). 

გენეტიკური ინფორმაციის მატარებელია ქრომოსომები, რომლებიც უჯრედის ბირთვშია 

მოთავსებული. ქრომოსომების მთავარი სტრუქტურული კომპონენტია დნმ – მოლეკულა 

რომელიც ერთმანეთზე ორმაგი სპირალის სახით შემოხვეული ორი პოლინუკლეოტიდური 

ჯაჭვისგან შედგება.  

დნმ-ის ორსპირალიანობა და მისი ჯაჭვების კომპლემენტარულობა გენეტიკური მასალის 

რეპლიკაციის სტრუქტურული საფუძველია. რეპლიკაციის პროცეში სპირალი იხსნება და 

თითოეულ ჯაჭვზე (როგორც მატრიცაზე) შვილეული ჯაჭვი ეწყობა. ყოველი 

ქრომოსომა დნმ-ის ერთ უწყვეტ ორმაგ ძაფს შეიცავს.დნმ-ი ჰისტონებთანაა დაკავშირებული 

და ქრომოსომის ძირითად სუბსტრატს – ქრომატინს ქმნის.  

სხვადასხვა ფაქტორით, მათ შორის მაიონებელი რადიაციით გამოწვეული დაზიანებები 

შეიძლება ქრომოსომის სხვადასხვა უბანს შეეხოს და დააზიანოს ქრომატინის სხვადასხვა 

ტიპი, რაც თავისთავად განსხვავებულ ეფექტს იძლევა. ეს ორი ფაქტორითაა 

განპირობებული: 

•  ენერგიის უშუალოდ დნმ-პროტეინის კომპლექსზე განაწილებით (პირდაპირი ეფექტი)  

.მეზობელი წყლის მოლეკულების ლიზისით და სხვადასხვამუხტიანი რადიკალების 



წარმოქმნით, რომლებიც დნმ-პროტეინის კომპლექსს აზიანებენ (არაპირდაპირი ეფექტი). 

ორივე ფაქტორს შეუძლია დნმ-ის ერთი, ან ორივე სპირალის გაწყვეტა. სწორედ ამაზეა 

დამოკიდებული დაზიანების ტიპი. ერთი ძაფის დონეზე განხორციელებული ეფექტი 

პირველად დაზიანებად განიხილება და ის ადვილად აღდგება – რეპარირდება.ასეთ დროს 

ქრომოსომას შეიძლება ნორმალური შესახედაობა ჰქონდეს. მაგრამ თუ რეპარაცია არ მოხდა, 

ყალიბდება ქრომოსომული გარდაქმნები – ქრომოსომული აბერაციები. აბერაციის ტიპი 

პირველადი დაზიანებების რიცხვსა და რეპარაციის კინეტიკაზეა დამოკიდებული. დიდი 

მნიშვნელობა აქვს დაზიანების წარმოქმნის მომენტს, ანუ უჯრედული ციკლის რომელ 

სტადიაში მოხდა ზემოქმედება.  

ციკლის სხვადასხვა სტადიაში ქრომოსომას სხვადასხვა აგებულება აქვს. ასე მაგალითად 

ინტერფაზის დასაწყისში ის ერთი ძაფით – ერთი ქრომატიდითაა წარმოდგენილი. 

მოგვიანებით, S და G2 სტადიებში, როდესაც დნმ უკვე რეპლიცირებულია, ქრომოსომა ორი 

ქრომატიდისგან შედგება. თუ გაწყვეტა იმ სტადიისას მოხდა, როდესაც ქრომოსომა 

ერთძაფიანია, რეპლიკაციის შემდეგ დაზიანება ორივე ქრომატიდში გამოვლინდება. ეს 

ქრომოსომული ტიპის აბერაციაა. თუ გაწყვეტა ორძაფიან სტადიაზე მოხდა, მაშინ შეიძლება 

მხოლოდ ერთი ქრომატიდი დაზიანდეს.ქრომოსომის გასაწყვეტად ერთი იონიზაცია არ 

კმარა. დასხივებისას ყველაზე ხშირი ქრომოსომების ისეთი დაზიანებაა, როდესაც 

ფრაგმენტების მოწყვეტა ხდება. რამოდენიმე დაზიანების შედეგად ქრომოსომული 

გარდაქმნები ყალიბდება.  

რადიაციისთვის სპეციფიური ქრომოსომული აბერაციებია: დიცენტრული და რგოლისებრი 

ქრომოსომები, რომელთა აღრიცხვაზეცაა დამყარებული ორგანიზმის მიერ შთანთქმული 

დოზის განსაზღვრის ბიოლოგიური მეთოდი. ცოცხალ ორგანიზმზე განხორციელებული 

საბოლოო ეფექტისთვის მთავარი სწორედ შთანთქმული დოზაა.  

წარმოქმნილი ქრომოსომული აბერაციები არღვევს უჯრედის სასიცოცხლო ციკლს, ცვლის 

მის გენეტიკურ ბალანსს და მომდევნო გაყოფებისას ის იღუპება. მაღალი დოზებით 

დასხივებიდან რამდენიმე საათში წყდება უჯრედის ფუნქციონირება, ხდება მისი მემბრანისა 

და ბირთვის ლიზისი. უჯრედი იშლება და ქრება. ეს დაუყოვნებელი სიკვდილია. ნაკლები 

დოზებისას უჯრედს ნორმალური შესახედაობა აქვს და გაყოფის რამოდენიმე ციკლის 

გავლაც შეუძლია, მაგრამ მომდევნო გაყოფებისას თავს იჩენს დარღვევები, უჯრედი კარგავს 

პროლიფერაციულ უნარს და თანდათან კვდება.  

უჯრედზე რადიაციის ბიოლოგიური ეფექტის შესწავლა საშუალებას იძლევა აიხსნას 

მაიონებელი რადიაციის მთელ ორგანიზმზე ზემოქმედების მექანიზმი და ნათელს ჰფენს 

სხივური დაზიანებების პათოგენეზს.  

რადიაციის დამანგრეველი ძალის შეცნობამ და შესაძლებლობისამებრ მისგან თავდაცვის 

გზების შემუშავებამ ადამიანს მაიონებელი რადიაციის ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

გამოყენების შესაძლებლობა მისცა.  

დღეს ცხოვრება ამ სხივების გარეშე ძნელი წარმოსადგენია. ატომური ენერგოსადგურები 

ელექტროენერგიის ერთ-ერთი უმთავრესი წყაროებია. ალბათ, არ არსებობს ადამიანი, 

რომელსაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც არ ჰქონდეს ჩატარებული რენტგენოლოგიური 

გამოკვლევა. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) მონაცემებით 

ყოველწლიურად 2 000 მილიონი რენტგენელოგიური გამოკვლევა და 32 მილიონი ისეთი 

პროცედურა ტარდება, რომლის დროსაც ადამიანის ორგანიზმში სამედიცინო რადიო-

იზოტოპები შეჰყავთ. ხუთ მილიონამდე სიმსივნით დაავადებული კი სხივური თერაპიის 



წყალობით ცოცხლობს. სოფლის მეურნეობაში მაიონებელი სხივები მავნებლებთან 

ბრძოლისათვის და პროდუქტების სტერილიზაციისას გამოიყენება. ხელოვნებაშიც კი ძველი 

შედევრების რესტავრაციისას და თარიღის დადგენისას რენტგენო-სტრუქტურული და 

რადიო-იზოტოპური ანალიზი ტარდება. 

მაიონებელი სხივების სამშვიდობო მიზნებით გამოყენების სფერო ყოველწლიურად 

მატულობს.  

  

რადონი და მისი გავრცელება ბუნებაში   

   



რადონი — დიმიტრი მენდელეევის პერიოდული სისტემის მეექვსე პერიოდის 

მეერვე ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის ქიმიური ელემენტი,ატომური 

ნომერია 86. აღინიშნება სიმბოლოთიRn (Radon). მარტივი    

ნივთიერება რადონი (CAS-ნომერი: 10043-92-2) ნორმალურ პირობებში — 

უფერული ინერტული აირი; რადიოაქტიურია, შეიძლება იყოს საშიში 

ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. ოთახის ტემპერატურაზე 

ყველაზე მძიმე აირია. ყველაზე სტაბილურ იზოტოპს (222Rn) 

აქვს ნახევარდაშლის პერიოდი3,8 დღეღამე.  

 

რადონი შედის რადიოაქტიური რიგის 238U, 235U და 232Th-ის 

შემადგენლობაში. რადონის ბირთვები ბუნებაში მუდმივად წარმოიქმნებიან 

პირველადი დედა ბირთვების რადიოაქტიური დაშლის დროს. მასის 

მიხედვით დედაიწის ქერქში მისი გაწონასწორებული შემცველობა 7×10−16%-ს 

შეადგენს. მისი ქიმიური ინერტულობის გამო რადონი შედარებით ადვილად 

ტოვებს «მშობელი» მინერალის კრისტალურ მესერს და ხვდება მიწისქვეშა 

წყლებში, ბუნებრივ აირებში და ჰაერში. რადგანაც ყველაზე ხანგრძლივად 

მცხოვრები იზოტოპი, რადონის ბუნებრივ ოთხ იზოტოპში არის 222Rn, 

სწორედ მისი შემცველობა ამ გარემოში არის მაქსიმალური. 

ჰაერში რადონის შემცველობა დამოკიდებულია, პირველ რიგში, გეოლოგიურ 

გარემოებაზე (მაგ, გრანიტებში, რომლებშიც ბევრია ურანი, წარმოადგენს 

რადონის აქტიურ წყაროს, ამასთან ზღვების ზედაპირზე რადონის 

შემცველობა ძალიან მცირეა), დამოკიდებულია ასევე ამინდზე (წვიმების 

დროს მიკრობზარები, რომლებითაც რადონი ნიადაგიდან ხვდება, ივსება 

წყლით; თოვლის საფარი ასევე აფერხებს რადონის ჰაერში 

მოხვედრას). მიწისძვრების წინ შეიმჩნევა რადონის კონცენტრაციის ზრდა 

ჰაერში, სავარაუდოდ, ჰაერის უფრო მაღალი აქტიური ცვლის გამო გრუნტში 

მიკროსეისმური აქტივობის გამო. 

რადონი — რადიოაქტიური ერთატომიანი აირია ფერისა და სუნის გარეშე. 

წყალში ხსნადობაა 460 მლ/ლ; რადონის ორგანულ გამხსნელებში, ადამიანის 

ცხიმოვან ქსოვილებში ხსნადობა ათობით აღემატება ვიდრე მის წყალში 

ხსნადობას. აირი კარგად ჟონავს პოლიმერულ აპკებში. 

ადვილად ადსორბირდება აქტივირებული ნახშირით და სილიკაგელით. 

საკუთარი რადიოაქტიურობა იწვევს რადონის ფლუორესცენციას. აირადი და 

თხევადი რადონი ფლუორესცირებს ცისფრად, მყარი რადონი აზოტის 



ტემპერატურამდე გაცივებისას ფლუორესცირების ფერი თავიდან ყვითელია, 

შემდგომ მოწითალო-ნარინჯისფერია. 

აირადი განმუხტვისას რადინის ნათების ფერი - ლურჯია, რადგანაც რადონის 

სპექტრის ხილვად ნაწილში განსაკუთრებით გამოირჩევა 8 ხაზი, რომლებიც 

პასუხობენ ტალღების სიგრძეს 3982-დან 5085-მდე Å და ძევს უმთავრესად 

სპექტრის ლურჯ ნაწილში, თუმცა სტაბილური იზოტოპების არყოფნის გამო 

მის გამოყენება აირნათებ მოწყობილობებში შეუძლებელია.  

რადონი «კეთილშობილი აირია». თუმცა რადონი წარმოადგენს ყველაზე 

აქტიურ კეთილშობილ აირს ქიმიური თვალსაზრისით, რადგანაც ვალენტური 

ელექტრონები მდებარეობენ მაქსიმალურად დაშორებულ მანძილზე 

ბირთვიდან. რადონი წარმოქმნის კლატრატებს, რომლებსაც, თუმცა აქვთ 

მუდმივი შემადგენლობა, ქიმიური კავშირები რადონის ატომების 

მონაწილეობით მათში არ არის. ფტორთან რადონი მაღალ ტემპერატურისას 

წარმოქმნის ნაერთს შემადგენლობით: RnFn, სადაც n = 4, 6, 2. რადონის 

დიფტორიდი RnF2 წარმოადგენს თეთრ არააქროლად კრისტალურ 

ნივთიერებას. რადონის ტეტრაფტორიდის RnF4 და ჰექსაფტორიდის 

RnF6 ჰიდროლიზით წარმოიქმნება რადონის ოქსიდი RnO3. მიღებულია ასევე 

ნაერთები RnF+ კატიონით.  

რადონს იყენებენ მედიცინაში რადონის აბაზანების მოსამზადებლად. რადონი 

გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში შინაური პირუტყვის საკვების 

აქტივაციისათვის, მეტალურგიაში როგორც ინდიკატორი აირების ნაკადების 

სიჩქარის განსაზღვრისათვის დომენის ღუმელებში, გაზსადენებში. 

გეოლოგიაში რადონის შემცველობის გაზომვები ჰაერში და წყალში 

გამოიყენება ურანის და თორიუმის საბადოების მოსაძებნად, ჰიდროლოგიაში 

— გრუნტისა და მდინარეების წყლების ურთიერთქმედების გამოკვლევებში. 

რადონის კონცენტარციის დინამიკა მიწისქვეშა წყლებში შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას მიწისძვრების პროგნოზისათვის[. 

 

რადონი ატმოსფეროში და ნიადაგში არსებულ ჰაერში 

სხვადასხვა არეში რადონის იზოტოპების გავრცელების დასახასიათებლად 

რადიონუკლიდის მოცულობითი პროცენტი (%/v/v, v/v - volume/volume) და 

მოცულობითი აქტივობა გამოიყენება. მოცულობითი პროცენტი, მხოლოდ 

თხევად ან მხოლოდ აირად ნივთიერებათა ნარევში ერთ-ერთი ნივთიერების 

კონცენტრაციას გამოხატავს და გამოითვლება ფორმულით: 

 



ნივთიერებაში რადიონუკლიდის აქტივობის ფარდობას ნივთიერების 

მოცულობასთან, რადიონუკლიდის მოცულობითი აქტივობა (ბირთვული 

დაშლის რაოდენობა დროის ერთეულში) ეწოდება. SI სისტემაში 

რადიონუკლიდის აქტივობის ერთეულია ბეკერელი – ბკ (ფრანგი მეცნიერის 

ანტუან-ანრი ბეკერელის პატივსაცემად, რომელმაც რადიოაქტიურობა 

აღმოაჩინა). 1ბკ=1დაშლა/წმ. მოცულობითი აქტივობის ერთეულია ბკ/მ3. 

ატმოსფეროში რადონის შემცველობაა 6x10-18 %v/v. ხმელეთზე, ნიადაგის 

მახლობელ ატმოსფერულ ფენაში,  222Rn-ის მოცულობითი აქტივობა 

სხვადასხვა რეგიონებისთვის ძირითადად 1-დან 10ბკ/მ3-მდე ფარგლებში 

(საშუალოდ 3,7 ბკ/მ3) ვარირებს,თუმცა ცნობილია ტერიტორიები, სადაც ეს 

სიდიდე 100 ბკ/მ3 და მეტია. 

ატმოსფეროში რადონის იზოტოპები ძირითადად ნიადაგიდან ხვდება. 

ვინაიდან მათ საკმაოდ ხანმოკლე ნახევრად დაშლის პერიოდი აქვთ, 

დედამიწის ზედაპირიდან სიმაღლის მატებასთან ერთად, ჰაერში მათი 

შემცველობა მცირდება, ამასთან თორონის –  220Rn კონცენტრაცია უფრო 

სწრაფად ეცემა, ვიდრე რადონის –  222Rn. 

ნიადაგის მახლობელ ატმოსფერულ ფენაში რადონის იზოტოპების 

კონცენტრაცია ნიადაგიდან (გრუნტიდან) მისი ექსჰალაციით და 

ატმოსფერული განზავებით განისაზღვრება. რადონის ექსჰალაცია (ან 

ექსჰალაციის სიჩქარე) ეწოდება ნიადაგიდან (გრუნტიდან) ატმოსფეროში 

რადონის ნაკადის სიმკვრივეს, რომელიც ნიადაგის (გრუნტის) ერთეულიდან 

ატმოსფეროში დროის ერთეულში ბკ/(მ2xწმ) გადასული რადონის აქტივობით 

აიწერება. 

ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, რომელიც ნიდაგიდან (გრუნტიდან) Rn-ის 

ექსჰალაციის სიჩქარეს განსაზღვრავს, მასში Ra-ის იზოტოპების (ასევე 238U -ის 

და  232Th-ის) შემცველობაა. ნიადაგში არსებული Ra-ის იზოტოპების დაშლისას 

წარმოქმნილი Rn-ის იზოტოპები შეიძლება ნიადაგის ნაწილაკების კრისტალურ 

სტრუქტურებში დარჩეს ან (თუ მათი წარმოქმნა ნიადაგის ნაწილაკების 

ზედაპირის მახლობლად მოხდა) გაბნევის ენერგიის გამოყენებით დატოვონ 

აღნიშნული სტრუქტურები და ჰაერით შევსებულ ფორებში, ნაპრალებში, 

ნაწილაკების შიგნით ან მათ შორის არსებულ კაპილარებში მოხვდნენ. 

ფორებში, ნაპრალებსა და კაპილარებში დიფუზიით გადაადგილებისას, Rn-ის 

ატომების ნაწილი დაუშლელად მიაღწევს ნიადაგის ზედაპირამდე და 

ატმოსფეროში გადადის. დიფუზია არა ფორების, არამედ ნიადაგის ნაწილაკის 

მყარი მინერალური ნივთიერების გავლით, დიდ როლს ვერ ასრულებს, 

ვინაიდან მიმდინარეობს ძალიან ნელა და Rn-ის ატომების უმრავლესობა 

ნაწილაკიდან გამოსვლამდე იშლება. 

რადიუმის იზოტოპების შემცველი მყარი ნივთიერებებიდან ჰაერში ან რაიმე 

სხვა არეში Rn–ის იზოტოპების გამოყოფას „ემანირება“ ეწოდება. ნივთიერების 

მაემანირებელი უნარი ნივთიერების მასის ერთეულიდან გამოყოფილი 

რადონის იზოტოპების რაოდენობით განისაზღვრება. გარე სივრცეში 

გამოყოფილი რადონის იზოტოპების ატომების რიცხვის ფარდობა, დროის 

იგივე მონაკვეთში, მთლიანად ნივთიერებაში წარმოქმნილი რადონის 

იზოტოპების ატომების საერთო რიცხვთან – ემანირების კოეფიციენტად 

(გამოისახება პროცენტულად ან ათობითი წილადით) იწოდება. 

ნიადაგიდან და დედამიწის ქანებიდან 222Rn -ის ექსჰალაციის სიჩქარე 



ძირითადად 1-დან 70-მდე  ბკ/(მ2xწმ)-ის ფარგლებში ძევს (საშუალო 

მნიშვნელობა ~16 ბკ/(მ2xწმ).5 ოკეანის ზედაპირიდან  222Rn-ის ექსჰალაციის 

სიჩქარე და  222Rn-ის მოცულობითი აქტივობა სანაპიროდან მოშორებით, 

ოკეანის თავზე მდგარ ატმოსფერულ ჰაერში დაახლოებით 100-ჯერ უფრო 

დაბალია, ვიდრე ხმელეთის ატმოსფერულ ჰაერში. 

ნიადაგიდან  222Rn-ის ექსჰალაცია და ატმოსფერულ ჰაერში 222Rn -ის 

მოცულობითი აქტივობა მნიშვნელოვან დღე-ღამურ და სეზონურ რყევებს 

ექვემდებარება. მათი დღე-ღამური ციკლის მაქსიმუმი ღამით ან გათენებისას 

აღინიშნება, მინიმუმი კი – შუადღის შემდეგ. წლიური ციკლის მაქსიმუმი 

ზაფხულის ბოლოზე მოდის. ექსჰალაცია უმეტესად მეტეოროლოგიურ 

პირობებზეა დამოკიდებული – იზრდება ტემპერატურის მომატებისას, მზიან 

ამინდში, ქარის და დაბალი წნევის პირობებში და მცირდება ნიადაგის 

მოყინვისას, წვიმიანი ამინდის ან თოვლის საფარის არსებობისას. ატმოსფერულ 

ჰაერში  222Rn-ის მოცულობით აქტივობაზე გავლენას ახდენს ქარის 

მიმართულება: ზღვიდან მონაბერი ქარი მის შემცირებას იწვევს. 

ნიადაგის ჰაერში  222Rn-ის მოცულობითი აქტივობა ძირითადად 2000-დან 

5000-მდე ბკ/მ3 ფარგლებში მერყეობს, თუმცა გვხვდება რეგიონები, 

რომელთათვის მოცულობითი აქტივობის უფრო მაღალი დონეა (1 მილიონი 

ბკ/მ3-მდე და ზევით) დამახასიათებელი. 

ნიადაგის ჰაერში  222Rn-ის მოცულობითი აქტივობა, დედამიწის მახლობელ 

ატმოსფერულ ფენაში 222Rn–ის შემცველობას საშუალოდ 103-104 –ჯერ 

აღემატება.  

რადონი მიწისქვეშა საბადოებისა და მაღაროების ჰაერში 

- 222Rnის მაღალი მოცულობითი აქტივობებია დაფიქსირებული მიწისქვეშა 

საბადოების, განსაკუთრებით კი რადიაქტიური მთის ქანების შემცველი 

საბადოების ჰაერში. საბადოების ჰაერში Rn-ის შემცველობის ერთ-ერთი 

პირველი კვლევა 1939-1940წწ. ქ. შნეებერგის რაიონში (გერმანია, საქსონია) 

ჩატარდა. სხვადასხვა დროს ადგილობრივ საბადოებში ვერცხლის, სპილენძის, 

კობალტის და სხვა მეტალების მოპოვება მიმდინარეობდა. აღმოჩნდა, რომ 

შნეებერგის მაღაროებში222Rn -ის მოცულობითი აქტივობა 70000-120000 ბკ/მ3 

იყო, ზოგიერთ მაღაროში კი 500000 ბკ/მ3-საც აღწევდა. 

ვენტილაციის არარსებობისას, რადიაქტიური მადნის მომპოვებელი 

მაღაროების ჰაერში Rn–ის შემცველობამ 1 მლნ  ბკ/მ3-ს და უფრო მაღალ 

მნიშვნელობებსაც შეიძლება მიაღწიოს. 

რადონი ბუნებრივ წყლებში 

ბუნებრივ წყლებში 222Rn -ის მოცულობითი აქტივობა ფართო დიაპაზონში 

მერყეობს და საშუალოდ 370 ბკ/მ3-ს მდინარისა და ტბის წყლისთვის, 

1100 ბკ/მ3-ს ზღვის წყლისთვის და გრუნტის წყლებისთვის 3700-370000 ბკ/მ3-ს 

შეადგენს. 

წყალგაყვანილობის წყალში რადონის შემცველობა ჩვეულებრივ რამდენიმე 

ათასი ბკ/მ3-ია, ეს იმ შემთხვევაში თუ წყალმომარაგების სისტემა არ მოიხმარს 

წყალს არტეზიული ჭაბურღილებიდან, რომელშიც რადონის შემცველობა 

რამდენიმე მილიონი ბკ/მ3-ია. გაერო-ს ატომური რადიაციის მოქმედების 

შემსწავლელი სამეცნიერო კომიტეტის (UNSCEAR – United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation) შეფასებით დედამიწის 

მოსახლეობის 1-დან 10%-მდე რადონის 100000 ბკ/მ3 და მეტი მოცულობითი 



აქტივობის მქონე წყალს იყენებს. 

რადონის შემცველი წყლის, მით უმეტეს ანადუღარის, სასმელად გამოყენება 

არც ისე სახიფათოა.  წყლის დუღილისას რადონი თითქმის მთლიანად 

ქროლდება გაცილებით საშიშია რადონის მაღალი შემცველობის წყლის 

ორთქლით გაჯერებული ჰაერის ჩასუნთქვა, მაგ. სააბაზანოში, სადაც ცხელი 

შხაპის მოშვებით, ჰაერში რადონის კონცენტრაცია შეიძლება რამდენიმე 

ათეულჯერ გაიზარდოს. 

სხვადასხვა დაავადების, უმთავრესად კანის, სუნთქვის და საჭმლის 

მომნელებელი ორგანოების ქრონიკული დაავადებების დროს, რადონის 

მაღალი შემცველობის მქონე წყალს (რადონის აბაზანები, ინგალაცია, დალევა) 

სამკურნალო მიზნით იყენებენ. რადონის აბაზანისთვის ჩვეულებრივ 1,5-3 ბკ/მ3 

რადონის შემცველობის წყალი გამოიყენება (პროცედურის ხანგძლივობა 5-20 

წთ). 

რადონი შენობების/სათავსოების ჰაერში 

შენობებში რადონის შემცველობის დონის შემსწავლელი პირველი მასშტაბური 

გამოკვლევები 1956 წელს შვედეთში ჩატარდა ბ. ჰულტკვისტის მიერ, კვლევის 

ინიციატორი იყო როლფ ზივერტი. გაზომვებმა, დიდი რაოდენობით 226Ra-ის 

შემცველი შაბის ფიქალის გამოყენებით აგებული შენობების ჰაერში რადონის 

მაღალი კონცენტრაცია გამოავლინა. შვედეთში ასეთ შენობებში მოსახლეობის 

10% ცხოვრობდა. თავდაპირველად ამ გამოკვლევებმა მსოფლიოს ყურადღება 

ნაკლებად მიიპყრო, ვინაიდან აღნიშნული ფაქტი გამორჩეულად შვედურ 

პრობლემად იქნა მიჩნეული. მხოლოდ ორი ათწლეულის შემდეგ აღმოცენდა 

საყოველთაო ინტერესი შენობა-ნაგებობებში, საცხოვრებელ ბინებში რადონის 

შემცველობის მიმართ. ახლა უკვე რადონის პრობლემა ვიწრორეგიონალური 

მასშტაბის პრობლემად აღარ აღიქმებოდა. პრობლემამ და მის მიმართ 

ინტერესმაც განსაკუთრებით მწვავედ იჩინა თავი მსოფლიო ენერგეტიკული 

კრიზისის პირობებში, როდესაც საცხოვრებელი ბინების დათბობის ძირითად 

ღონისძიებად ბინების საგულდაგულო ჰერმეტიზაცია იქცა. ამან, როგორც 

შემდეგ აღმოჩნდა, საგრძნობლად გაზარდა რადონის კონცენტრაცია შენობების 

ჰაერში (ზოგ ქვეყანაში რადონის დონე 2-4-ჯერ გაიზარდა). სწორედ ამ 

პერიოდში – 1977წ UNSCEAR-მა რადონი მოსახლეობის რადიაციული 

საფრთხის ძირითად წყაროდ დაასახელა და შესაბამისი კვლიფიკაციაც მიანიჭა. 

  222Rnშენობის ჰაერში ძირითადად საძირკვლის ნიადაგიდან და სამშენებლო 

მასალებიდან (10%) ხვდება.  შენობებში რადონის მთელი რაოდენობის 90% 

ქვედა სართულებზე იყრის თავს. აქედან გამომდინარე, მრავალსართულიან 

შენობებში რადონის ყველაზე მაღალი შემცველობა სარდაფებში და პირველი 

სართულის სათავსოებში აღინიშნება. რადონის დაგროვებაში გარკვეული 

წვლილი შეაქვს წყალგაყვანილობის წყალთან (რადონის მაღალი შემცველობის 

არტეზიული წყლის გამოყენებისას) და ბუნებრივ აირთან ერთად შენობებში 

რადონის შემოდინებას. 

ჩვეულებრივ - 222Rnის მოცულობითი აქტივობა შენობის ჰაერში 4-6 ჯერ, 

სარდაფის ჰაერში კი 8-25-ჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე ატმოსფერულ ჰაერში.1 

შენობების ჰაერში - 222Rn ის მოცულობითი აქტივობა საშუალოდ 20-60 ბკ/მ3-ს 

შეადგენს, თუმცა ზოგიერთი რეგიონის (მაგ:. შვედეთი, რუსეთში – ალტაისა და 

სტავროპოლის მხარეები, ჩიტას, ირკუტსკის და სვერდლოვსკის ოლქები) რიგ 

დასახლებულ პუნქტებში რამდენიმე ათასს ან ათობით ათას ბკ/მ3-საც აღწევს. 



რადონის კონცენტრაციის გაზრდას იწვევს ვენტილაციის არარსებობა და 

დათბუნების მიზნით ბინების ჰერმეტიზაცია, რაც განსაკუთრებით 

დამახასიათებელია ცივი კლიმატის რეგიონებისთვის.  

რადონის გამოყოფის თვალსაზრისით, სამშენებლო მასალებს შორის 

ვულკანური წარმოშობის მთის ქანები, მათ შორის გრანიტი, მინქაფა 

(გამოიყენება ბეტონის შემავსებლად), ტუფი ყველაზე დიდი საფრთხის 

შემცველია. ხე, კირქვა, მარმარილო, ბუნებრივი თაბაშირი კი ამ მხრივ 

მინიმალურ საფრთხეს ქმნის. 

რადიაციული უსაფრთხოების პოზიციიდან, საშენ მასალებად სამრეწველო 

წარმოების ნარჩენების გამოყენება მაღალი რისკის შემცველია. მაგ., ბევრ 

ქვეყანაში მშენებლობისას ფართოდ გამოიყენებოდა ნახშირის წვის შედეგად 

წარმოქმნილი ნაცარი, ბრძმედის წიდა, ფოსფორის მადნის გადამუშავების 

გვერდითი პროდუქტები – კალციუმ-სილიკატური წიდა და ფოსფოთაბაშირი 

(სამშენებლო ბლოკების დამზადება, ცემენტის, ბეტონის, მშრალი ბათქაშის, 

ტიხრების წარმოება), რომლებიც რიგ შემთხვევაში 226Ra-ის ძალიან მაღალი 

შემცველობით გამოირჩეოდნენ და შენობის ჰაერში რადონის კონცენტრაციის 

მომატებას იწვევდნენ. 

შენობა-ნაგებობების ჰაერში თორონისა და მისი დაშლის პროდუქტების 

დაგროვებას რადონისგან განსხვავებული კანონზომიერებები აქვს. არსებული 

განსხვავებები უმთავრესად რადონთან (3.823 დღე/ღამე) შედარებით, თორონის 

გაცილებით ხანმოკლე ნახევრად დაშლის პერიოდით (55.6წმ) არის 

გაპირობებული. მცირე ნახევრად დაშლის პერიოდის გამო, იმ დროში რაც, 

საძირკვლისა და იატაკის ნაპრალებში დიფუზიას სჭირდება, თორონი თითქმის 

მთლიანად იშლება. ამიტომ, ჰაერში თორონის მოცულობით აქტივობაში, 

შენობის ქვეშ არსებული ნიადაგიდან თორონის ექსჰალაციის წვლილი 

უმნიშვნელოა.  

 



  

რადონის იზოტოპებისა და მათი დაშლის პროდუქტების ბიოლოგიური 

მოქმედება 

რადონის იზოტოპებისა და ხანმოკლე სიცოცხლის პერიოდის მქონე დაშლის პროდუქტების 

ბიოლოგიური მოქმედება მათი დაშლის დროს წარმოქმნილი მაიონებელი გამოსხივებით 

არის განპირობებული. ამასთან, პირველ რიგში აღსანიშნავია α–გამოსხივება, რომლის 

ბიოლოგიური ეფექტურობა γ– და β–გამოსხივებებზე 20-ჯერ მაღალია. 

ფილტვის კიბო, ადამიანისა და ცხოველების ორგანიზმზე რადონის იზოტოპებისა და 

დაშლის პროდუქტების ქრონიკული ზემოქმედების ძირითადი შედეგია. 

ჯერ კიდევ 1537 წელს, ადრეული აღორძინების ეპოქის ცნობილი ექიმი და ქიმიკოსი – 

პარაცელსუსი სამთო დაავადებებზე დაწერილ თავის წიგნში აღნიშნავდა შნეებერგის 

ვერცხლის საბადოებზე მომუშავე მემაღაროების მაღალ სიკვდილიანობას ფილტვის 

დაავადებებით და გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ სხვადასხვა მეტალების შემცველი მაღაროს 

მტვრიანი ჰაერით სუნთქვა უნდა ყოფილიყო დაავადების გამომწვევი მიზეზი. მოგვიანებით 

დაავადებამ „შნეებერგის ფილტვის ავადმყოფობის“ სახელწოდება მიიღო, 1879 წელს კი 

იდენტიფიცირებული იყო როგორც ფილტვის კიბო. შნეებერგის რაიონში, სხვადასხვა დროს, 

მემაღაროების 75% ფილტვის კიბოს დიაგნოზით იღუპებოდა. 

ის ფაქტი, რომ თვით რადონი კი არა, არამედ მისი დაშლის რადიაქტიური პროდუქტებია 

ფილტვის კიბოთი დაავადების ძირითადი მიზეზი, მხოლოდ 1950-იან წლებში დადგინდა. 

დასხივების დოზის 99%-ს ორგანიზმი რადონის იზოტოპების ხანმოკლე სიცოცხლის 

პერიოდის მქონე დაშლის პროდუქტების ჩასუნთვისას იღებს და დოზის მხოლოდ 1%-ია 

თვითონ იზოტოპების წილი. 

ჩასუნთქულ ჰაერთან ერთად ორგანიზმში მოხვედრილი რადონის იზოტოპების დაშლის 

პროდუქტების ბიოლოგიური მოქმედების შესწავლამ რიგი კანონზომიერებები გამოავლინა. 

რადონის იზოტოპებისგან განსხვავებით, რადონისა და თორონის დაშლის პროდუქტები 

აირებს არ წარმოადგენენ და ჩასუნთქვისას სუნთქვის ტრაქტში ფერხდებიან. სასუნთქ 

ტრაქტში პირობითად სამი უბანი შეიძლება გამოვყოთ – ცხვირხახა, ტრაქეაბრონქული და 

პულმონური (ფილტვის) უბნები. რადონის დაშლის პროდუქტების თავისუფალი ატომები 

ერთნაირი ალბათობით ილექებიან ცხვირ-ხახისა და ტრაქეაბრონქულ უბნებში და 

პულმონურ ნაწილში პრაქტიკულად არ ხვდებიან. რადონის დაშლის პროდუქტების 

აეროზოლთან დაკავშირებული ატომები კი უმთავრესად პულმონარულ ნაწილში ილექება, 

გაცილებით ნაკლები – ტრაქეაბრონქულ ნაწილში და ძალიან უმნიშვნელო რაოდენობა 

ცხვირ-ხახაში. 

რადონისა და თორონის ხანმოკლე სიცოცხლის პერიოდის მქონე დშპ-ების ნახევრად დაშლის 

პერიოდი ბიოლოგიური ნახევრად გამოსვლის პერიოდზე ნაკლებია ან მისი მსგავსია. მაგ. 

ბიოლოგიური ნახევრად გამოსვლის პერიოდი ტრაქეაბრონქიალური უბნისთვის 

დაახლოებით 0.5 სთ, პულმონარული ნაწილისთვის კი – 6-დან 60 სთ-მდეა. ამიტომ 

სუნთქვის ტრაქტში დალექილი რადიონუკლიდების უდიდესი ნაწილი აქვე იშლება და ამ 

დროს ახლოსმდებარე ქსოვილების დასხივებას ახდენს. ცხვირხახის შიდა ზედაპირის 

ამომფენი ლორწოს ფენა α–ნაწილაკებს მთლიანად შთანთქავს, ამიტომ ცხვირხახაში 

დალექილი დაშლის პროდუქტები არ ახდენენ ადამიანის ორგანიზმზე რაიმე შესამჩნევ 

რადიაციულ ზემოქმედებას. 



დასხივების საერთო დოზაში ტრაქეაბრონქული და პულმონური უბნების ფარდობითი 

წვლილის ოდენობა ძლიერ არის დამოკიდებული რადონის დაშლის პროდუქტებში 

თავისუფალი და აეროზოლთან დაკავშირებული ატომების წილზე. 

აეროზოლის შედარებით დაბალი კონცენტრაციების შემთხვევაში, რადონის დაშლის 

პროდუქტებისგან დასხივების ყველაზე მაღალ დოზას ბრონქების ეპითელური უჯრედები 

იღებს. ეს დოზა, უშუალოდ ფილტვის ქსოვილის მიერ რადონის დაშლის პროდუქტებისგან 

მიღებულ დოზაზე 5-10-ჯერ მაღალია და ადამიანის სხვა ორგანოებსა და ქსოვილებში 

გამოსხივების ყველა ბუნებრივი წყაროდან ერთად მიღებულ დოზას 10-ჯერ 

აღემატება.რადონის დაშლის პროდუქტების ინჰალაციური ზემოქმედების პირობებში, 

დასხივების მიღებული დოზის მიხედვით, ყველაზე კრიტიკული ქსოვილი (სხვანაირად 

ქსოვილი-სამიზნე შეიძლება ვუწოდოთ) ბრონქების ეპითელური ქსოვილია. 

ამრიგად, ბრონქების კიბო, რომელიც ბრონქების ეპითელიუმის უჯრედების დაზიანების 

შედეგად ვითარდება, ურანის საბადოების მუშებში ფილტვის სიმსივნის ერთ-ერთი ყველაზე 

გავრცელებული (დაახლოებით შემთხვევათა ნახევარი) ნაირსახეობაა. 

ფილტვის ქსოვილი, რადონის დაშლის პროდუქტების ინჰალაციური ზემოქმედებისთვის 

კიდევ ერთი სამიზნე-ქსოვილია. აეროზოლების მაღალი კონცენტრაციისას რადონისგან 

მიღებულ დასხივების დოზაში პულმონალური უბნის წვლილი იზრდება და შეიძლება 

ტრაქეაბრონქიალური უბნის წვლილსაც კი გადააჭარბოს. 

თორონის დაშლის პროდუქტებისგან მიღებული დოზის ფორმირებისას პულმონალური 

უბნის წვლილი, როგორც ჩანს, ყოველთვის მეტია ტრაქეაბრონქიალური უბნის წვლილზე.2  

ამრიგად, რადონის იზოტოპების დაშლის პროდუქტების ზემოქმედებისას სუნთქვის 

ტრაქტის სხვადასხვა განყოფილების მიერ მიღებული დასხივების დოზა მხოლოდ 

ჩასუნთქულ ჰაერში რადიოაქტიური პროდუქტების კონცენტრაციით არ განისაზღვრება და 

დამატებით მრავალ სხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. ამ ფაქტორებს შორის პირველ რიგში 

აღსანიშნავია აეროზოლური ნაწილაკების კონცენტრაცია (განსაზღვრავს რადონის 

იზოტოპების დაშლის პროდუქტების თავისუფალი და დაკავშირებული ატომების წილს), 

აეროზოლური ნაწილაკების ზომების მიხედვით განაწილება (განსხვავებული ზომის 

ნაწილაკები რესპირატორული ტრაქტის სხვადასხვა განყოფილებაში ჩერდება), სუნთქვის 

სიხშირე და სხვ. 

ფილტვის სიმსივნით დაავადებასა და რადონის დაშლის პროდუქტებისგან მიღებულ 

დასხივების დოზას შორის კავშირის გამოსავლენად სხვადასხვა ქვეყნებში 

ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევების მთელი რიგი ჩატარდა. 

ფილტვის კიბოთი საბადოების მუშების დაავადების ეპიდემიოლოგიურმა გამოკვლევებმა 

ავადობის სიხშირესა და დასხივების დოზებს (მუშების რადონით დასხივების დოზა) შორის 

სრული კორელაცია გამოავლინა. მსგავსი გამოკვლევები ტარდებოდა ურანის საბადოების 

მუშა-მოსამსახურეებს შორის – აშშ-ში (შტატი კოლორადო, 1950-1977წწ), კანადაში 

(ონტარიოს პროვინცია, 1955-1981წწ), ჩეხოსლოვაკიაში (ბოჰემია,1948-1975წწ), საფრანგეთში 

(1947-1983წწ) და სხვა საბადოების (არა ურანის) მუშა-მოსამსახურეებს შორის – კანადაში 

(ნიუფაუნდლენდი, შპატის მოპოვება), ჩინეთში (თუთიის საბადო), შვედეთში 

(რკინამადნეულის, ტყვიისა და ცინკის საბადოები) და დიდ ბრიტანეთში (რკინამადნეულის 

მაღაროები).4,11 თამბაქოს წევა ზრდის მეშახტეებში რადონის დაშლის პროდუქტებით 

ინდუცირებული ფილტვის სიმსივნით დაავადების სიხშირეს და მისი განვითარების 

ფარული პერიოდის შემცირებას იწვევს. 



ფილტვის კიბოთი მოსახლეობის ავადობა და დაავადების კავშირი შენობებში რადონის 

დაშლის პროდუქტებიდან (პირველ რიგში საცხოვრებელ სახლებში) მიღებულ დასხივების 

დოზებთან, ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევების შედეგების მიხედვით, წინააღმდეგობრივია. 

ზოგჯერ ასეთი კავშირის გამოვლენის მცდელობა უშედეგო იყო, სხვა შემთხვევაში 

აღმოჩენილი იყო დადებითი ან უარყოფითი კორელაცია ფილტვის კიბოთი დაავადებასა და 

შენობებში რადონის დაშლის პროდუქტების გამოსხივების დოზებით დასხივებას შორის. 

რადონის გარდა, ფილტვის კიბოთი დაავადებაზე ზემოქმედების უნარის მქონე სხვა 

ფაქტორების დიდი რაოდენობით არსებობა სავარაუდოდ ასეთი წინააღმდეგობრივი 

შედეგების ძირითადი მიზეზია. ამ ფაქტორების არსებობა ხელს უშლის დაავადების 

განვითარებაში რადონის როლის გამოკვეთას, მით უმეტეს ისეთ პირობებში, როდესაც 

რადონის დაშლის პროდუქტების შემცველობა ჰაერში მომატებულია, მაგრამ მაღაროების 

ჰაერთან შედარებით მაინც მნიშვნელოვნად დაბალია. 

მეშახტეებისა და მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევის შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე მრავალი ავტორი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მოსახლეობაში ფილტვის კიბოთი 

დაავადების შემთხვევათა 5-დან 40%-მდე შესაძლებელია შენობის შიგნით ორგანიზმზე 

რადონის დაშლის შვილეული პროდუქტების გამოსხივების ზემოქმედებით იყოს 

განპირობებული.  

  

გამოყენება  

 რადონს იყენებენ მედიცინაში რადონის აბაზანების მოსამზადებლად. რადონი გამოიყენება 

სოფლის მეურნეობაში შინაური პირუტყვის საკვების აქტივაციისათვის, მეტალურგიაში 

როგორც ინდიკატორი აირების ნაკადების სიჩქარის განსაზღვრისათვის დომენის 

ღუმელებში, გაზსადენებში. გეოლოგიაში რადონის შემცველობის გაზომვები ჰაერში და 

წყალში გამოიყენება ურანის და თორიუმის საბადოების მოსაძებნად, ჰიდროლოგიაში — 

გრუნტისა და მდინარეების წყლების ურთიერთქმედების გამოკვლევებში. რადონის 

კონცენტარციის დინამიკა მიწისქვეშა წყლებში შეიძლება გამოყენებულ იქნას მიწისძვრების 

პროგნოზისათვის. 

 

 


