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народилися в інтервалі від 2 до 8 років після радіаційного впливу на їх батьків, середня доза опромінення батьків становила 0,307±0,06 Ґр. Застосовано
“сліпий” метод дослідження. Всі обстежені – нормальні трихромати.
Для аналізу стану кольоросприйняття проводилось визначення порогів кольоророзрізнення і
швидкості кольоророзрізнення за допомогою поліхроматичних таблиць Рабина. Визначались пороги
кольоророзрізнення на червоний, жовтий, зелений,
синій і сірий (ахроматичний) кольори, швидкості
кольоророзрізнення на червоний, жовтий, зелений,
синій і сірий (ахроматичний) кольори.
Статистичний аналіз результатів проведено з
визначенням критерію t Ст’юдента, імовірності
похибки і статистичної вагомості різниці, використано програмний пакет Epi Info 5.01a.
Результати дослідження і їх обговорення.
Аналіз отриманих даних засвідчив, що в цілому
здатність до кольоророзрізнення для всіх обстежених знаходилась у межах припустимих значень.
Але аналіз залежностей від дозових навантажень
батьків обстежених показав, що в групі дітей, батьки яких отримали дози опромінення понад 0,24 Ґр,
здатність розрізняти деякі кольори була нижчою,
ніж у дітей, батьки яких опромінені в дозах до 0,21
Ґр (табл. 1, рис.1).

Іонізуюча радіація здатна викликати зміни генетичного матеріалу гамет і внаслідок цього спричиняти мутації. Нелітальні рецесивні мутації, які
не виявляються явно, все ж можуть змінити синтез
численних сполук, а рецепторний апарат ока є надзвичайно чутливим до найменших структурних
змін ферментів і інших білків, будь-яких порушень
обміну речовин тощо [1, 3]. В попередніх роботах
ми висвітлили питання про порушення здатності
до темнової адаптації [3] у нащадків радіаційно
опромінених, що засвідчило наявність у них порушення функцій периферичного рецепторного апарату ока. Тому постала необхідність вивчити детальніше і статус рецепторного апарату центральної
зони ока. Відомо, що мінімальні зміни рецепторів
центральної зони сітківки найкраще виявляються
за допомогою оцінки стану кольоросприйняття.
Оцінка стану системи кольоророзрізнення – актуальна науково-прикладна проблема клінічної офтальмології [2].
Пацієнти і методи. Випадковим методом з когорти в 2202 дітей і підлітків, народжених від учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в період після радіаційного впливу відібрано
для дослідження стану кольоросприйняття 32 особи, для батьків яких відоме дозове навантаження.
Середній вік обстежених – 15,91±0,31 рік, вони

Таблиця 1. Поріг кольоророзрізнення в групах народжених від учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в період після радіаційного впливу з відомими дозовими навантаженнями батьків
Група
В цілому
Дітей батьків з дозою до 0,21 Ґр
Дітей батьків з дозою понад 0,24 Ґр
t

черв.
3,75
0,33
3,00*
0,30
4,50*
0,56
2,37

M
±m
M
±m
M
±m

жовт.
1,17
0,07
1,25
0,11
1,08
0,07
1,23

колір
зелен.
1,50
0,14
1,25
0,19
1,75
0,19
1,85

синій
0,58
0,09
0,50
0,13
0,67
0,13
0,9

сірий
1,33
0,11
1,08*
0,17
1,58*
0,13
2,34

Примітка. * - групи, різниця між якими статистично вагома, р < 0,05

ного кольору (2,5±0,3 для дітей батьків з дозою
понад 0,24 Ґр і 1,58±0,13 для дітей батьків з дозою
до 0,21 Ґр, t = 2,34, р < 0,05).

Так, в групі з більшим дозовим навантаженням
батьків вірогідно гіршим було сприйняття червоного кольору (поріг сприйняття був більшим і становив 4,50±0,56 для дітей батьків з дозою понад
0,24 Ґр у порівнянні з 3,00±0,30 для дітей батьків з
дозою до 0,21 Ґр, t = 2,37, р < 0,05), ахроматичного
кольору (1,58±0,13 для дітей батьків з дозою понад
0,24 Ґр і 1,08±0,17 для дітей батьків з дозою до 0,21
Ґр, t = 2,34, р < 0,05).
Швидкість кольоророзрізнення також різнилась в групах, які відрізнялись дозовим навантаженням батьків (табл. 2, рис. 2). В групі з більшим
дозовим навантаженням батьків вірогідно повільнішим було сприйняття червоного кольору (поріг
був більшим і становив 2,08±0,17 для дітей батьків
з дозою понад 0,24 Ґр у порівнянні з 1,5±0,17 для
дітей батьків з дозою до 0,21 Ґр, t = 2,42, р < 0,05) і
так само повільнішим було сприйняття ахроматич-
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Рис 1. Поріг кольоророзрізнення в групах народжених від учасників ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи в період після радіаційного впливу в залежності від дозових навантажень батьків
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Таблиця 2. Швидкість кольоророзрізнення в групах народжених від учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в період після радіаційного впливу з відомими дозовими навантаженнями батьків
Група
В цілому

M
±m
M
±m
M
±m

Дітей батьків з дозою до 0,21 Ґр
Дітей батьків з дозою понад 0,24 Ґр
t

черв.
1,79
0,13
1,50
0,17
2,08
0,17
2,417

жовт.
1,17
0,09
1,25
0,16
1,08
0,07
0,967

колір
зелен.
1,08
0,05
1,00
0,00
1,17
0,10
1,658

синій
1,29
0,08
1,25
0,11
1,33
0,13
0,489

сірий
2,04
0,18
1,58
0,13
2,50
0,30
2,796

Примітка. * - групи, різниця між якими статистично вагома, р < 0,05

нення довжини його хвилі може зменшуватись. Ці
припущення, безперечно, потребують подальшої
перевірки. Вивчення функціональних особливостей органа зору у нащадків радіаційно опромінених, встановлення механізмів виникнення знайдених нами порушень може суттєво розширити уявлення про функціонування зорового аналізатора.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В групі обстежених, народжених від радіаційно опромінених осіб після радіаційного впливу,
здатність до розрізнення кольорів знаходилась у
межах припустимих значень. Але при аналізі залежностей від дозових навантажень батьків обстежених
встановлено, що в групі дітей, батьки яких отримали
дози опромінення понад 0,24 Ґр, швидкість кольоророзрізнення була нижчою, а пороги для червоного
і ахроматичного кольорів вищі, ніж у дітей, батьки
яких опромінені в дозах до 0,21 Ґр; тобто у дітей,
народжених від опромінених в більших дозах, спостерігається гірше сприйняття кольорів.
Наявність змін кольоросприйняття у нащадків
радіаційно опромінених осіб не може бути вичерпно пояснено зараз, хоча і не суперечить даним,
отриманим генетиками. Необхідність проведення
подальших досліджень в цьому напрямку видається нам незаперечною.
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Рис 2. Швидкість кольоророзрізнення в групах народжених від учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в період після радіаційного впливу в
залежності від дозових навантажень батьків

Таким чином, у другій групі (нащадків опромінених в дозах 24 - 120 сҐр) спостерігається вірогідне зниження здатності до розрізнення кольорів.
Літературні джерела свідчать про генетично
обумовлені зміни організму у дітей учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Можливі зміни структури ферментів, зміни швидкості
каталізованих ними реакцій, порушення клітинного обміну речовин [1]. Тож, як наслідок, здатність
до сприйняття фоторецепторами світла і розріз-
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