
убыль достигла 21,3 тыс чел (Полесский район) В контрольном Лохвицком районе она
составила 0,1 тыс чел

Для определения вклада миграционных процессов в величину демографических по-
терь проведено расчеты коэффициента влияния миграций на динамику численности насе-
ления Выявлено, что за счет миграционной убыли государство потеряло 1,2% населения
Чернобыльский регион имеет разнонаправленные показатели потерь Житомирская обл
- 6,3%, а Киевская обл - приняла 0,1% В то же время в контрольной области за счет
прибытия численность населения возросла на 1,6 % Имевшийся прирост численности на-
селения Киевской обл обусловлен притоком трудовых мигрантов со всех регионов Украи-
ны, которые проживают в пригороде, а работают в столице Среди исследуемых районов
наибольшие потери населения имелись в Полесском районе (- 76,6%) Потери населения
в результате миграционной убыли по всем территориям формировались, в основном, за
счет сельской местности, за исключением Полтавской обл

Полученные данные позволяют считать ЧК и ее последствия источником повышенной
миграционной активности населения В связи с тем, что последствия катастрофы еще не
ликвидированы, населению присущи установки на выезд за пределы РЗТ Для предотвра-
щения миграций, обусловленных радиоэкологической обстановкой, необходимы меры по
устранению радиационного фактора из среды обитания человека
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Кожний наступний «ювтейний» пром1жок часу додае поди потенц1алу кггоричносп Не
виключенням е й Чорнобильська авар1я 1нформацшна «густина» чорнобильсьш темати-
ки не поступаеться глобальним шформац|йним «чемпюнам», таким як супутник (sputnik),
«Челенджер» (Challenger shuttle) Показов! в цьому сена «показники» XipociMH (11 700
000 згадувань) з и 60 роками пост-ядерно! трагедм та Чорнобиля (3 600 000 згадувань),
який пережив вже двадцять роюв небажано! глобально! популярное"! - в пропорцм три до
одного Через сотню-дв! роюв зникнуть як «BIKOBI», так й матер1альн! ознаки вщмшносп
цих под|й В icTopn людства вони зтлються на позначц! початку ядерно! ери Але чомусь
здаеться, мабуть за самовпевнено! надм, що саме зараз визначаеться 1сторична роль i
доля чорнобильських под|й 3 одного боку жив1 останн! «пращури»-засновники ядерно!
фвики та технологи (Едварду Теллеру 97(!) роюв), жив!, й немало, евщки бомбардувань
XipociMH та Нагасаю Але ж вже по двадцять роюв пост-чорнобильським Д1тям, як! вже
народжують друге пост-чорнобильське поколшня Глобал1зац1я - 1нформац|йна, техно-
лопчна, соц!ально-економ1чна - висувае перед людством безл!ч викликав, серед яких
ядерно-технолопчн! займають одне з найважлив!ших Це, насамперед, проблеми енер-
гозабезпечення, екологп, нерозповсюдження та контролю за подвтними технолопями й
багато 1ншого «Зелен!» мри про без'ядерний CBIT незд|йснен1 За абсолютно! ппотетично!
В1дмови вщ Tiei ж ядерно! енергетики людство приречене й через TI Ж СОТНЮ-ДВ! роюв вщ
«початку ядерно! ери» доглядати, збер1гати, пильно охороняти залишки м 1нфраструктури
Б|льш-менш уевщомлений розвиток ядерно-технолопчно! галуз! дозволить це робити не
на витратн|й, й дуже, OCHOBI, а на засадах яко!сь, у вщповщносп 13 технолопчним по-
ступом, «самоокупносп» Це не надуман! проблеми 1з 1954 року, коли в Обжнську була
введена до ладу перша «мирна» АЕС, до 1986 року у евт з'явилось бтя 450 енергетичних
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реактсрв Як би не квггень 1986 року, у нас в Укра1Н1 зараз працювали 5-й та 6-й блоки
ЧАЕС, Чигиринська та Кримська АЕС, а у CBITI додатков! сотня-дв1 реакторних блоки Саме
Чорнобильська аварт зупинила цей 1нерц|йний екстенсивний «розвиток» Невипадковий
збш м у час 13 глобальними пол1тичними та соцшьно-економнними змтами, напевно, по-
збавив людство вщ догляду за планетарним ядерним могильником авар|йного походжен-
ня Засвоення та використання уыкального пост-чорнобильського досвщу вщкривае шлях
усв1домленого високо-технолопчного поступу у майбутне Надзвичайна роль сучасного
поколшня виконавцт, носив тформацм, технолопчних знань та культури у спадкоемн|й
взаемодп з новими поколшнями для збереження, розвитку та використання, дай Боже,
нжоли не вщновлюваного досвщу Чорнобиля
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•^ ^ т Вступ М|елодиспластичний синдром (МДС) являе собою групу клонових захворювань,

B S як1 потенцшно мають високий ризик розвитку в гостру лейкемио Вид1ляеться первинний
та вторинний М1елодиспластичний синдром i тривал1сть nepe6iry захворювання до транс-
формаци в гостру лейкемно суттево вщрвняеться в залежносп вщ типу МДС та його вар|-
анту Якщо первинний МДС розвиваеться в похилому вщ| без видимо! причини, то вторин-
ний МДС може бути шдукований впливом ркзноманггних негативних факторш, в тому числ!
- юн1зуючим опромшенням i розвиваеться у бтьш молодому BILJI Частота розвитку МДС
у постраждалих внаслщок авари на Чорнобильськм АЕС, за останн! роки спостереження
збтьшилась i тому, вивчення ycix особливостей цього захворювання е приоритетним на-
прямком

Матерели i методи 3 використанням клш|ко-морфолопчних, молекулярно-генетич-
них методт обстежено 27 пац1ент|в з Д1агнозом МДС, BIKOM ВЩ 28 до 72 рокш, 6 жшок i
21 чолов1К1в, постраждалих внаслщок авари на ЧАЕС Розподт за пщвар1антами МДС був
наступним 12 оаб в рефрактерною анемию (РА), один - рефрактерною анемию з кть-
цевими сидеробласгами (РАКС), 8 - з рефрактерною анемию (РАНБ), 6 - з М1елодисплас-
тичним синдромом некласифжованим (МДС-Н) У 5 хворих G РАНБ вщбулась трансформа-
ц|я захворювання в ГМЛ (у 4 - М2 та в одного - М4 eapiaHT) Дози опромшення учасникт
ЛНА становили 24- 37,5 сЗв

Результати Для вах обстежених наявними були анемыний, 1нтоксикац|йний та гемо-
рапчний синдроми рзного ступеню проявш У бтьшосп хворих не визначалося збтьшен-
ня периферичних Л1мфатичних вузлш, селезшки та печтки i ттьки у 5 оаб з РА та РАНБ
рееструвалася - спленомегалт

Для елементш юсткового мозку характерними були числены диспластичы зм!ни ycix
трьох ланок гемопоезу незалежно вщ варюнту МДС Еритрощна ланка характеризувалася
мегалобластощн1сть та базофтьна пунктацт еритрокарюцитш, дисоц1ацт М1Ж ступеней
визршання ядра та цитоплазми, наявнють ттець Кебота та юлець Жолл1, багатоядерн!
еритрокарюцити, тромбоцитарна - м!кромегакарюцитами, появою диспластичних мегака-
рюцитт (МГКЦ) та форм МГКЦ з повнютю фрагментованим ядром, збтьшенням ктькосп
ппосегментованих, незрших, «старючих» оксифтьних мегакарюцитт та ix вшьних ядер
при одночасному зменшены юлькост! пол1хроматофтьних МГКЦ, що може свщчити про
скорочення тривалосп ix життя в юстковому мозку та функцюнальну неповноц!НН1сть В
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