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Radioaktywność (promieniotwórczość) jest zdolnością jąder atomowych do rozpadu 

promieniotwórczego, który zwykle wiąże się z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz 

promieniowania gamma. W efekcie tego procesu powstają nowe jądra atomowe. 

Promieniowanie towarzyszące przemianom jądrowym (zarówno elektromagnetyczne, jak i w 

postaci strumienia cząstek) przechodząc przez substancję ośrodka powoduje jonizację 

polegającą na wybijaniu elektronów z atomów.  

Promieniotwórczość to nierozerwalny element naszego życia i środowiska. W 

otoczeniu mamy do czynienia zarówno z promieniotwórczymi izotopami naturalnego 

pochodzenia oraz sztucznego, które są efektem działalności człowieka. Promieniotwórczość 

naturalna wywodzi się z izotopów promieniotwórczych , powstałych w wyniku działania 

promieniowania kosmicznego na jądra atomów azotu, tlenu i argonu w atmosferze. Naturalne  

radioizotopy są również obecne w glebie oraz skorupie ziemskiej. 

Efekty wywierane przez promieniowanie jonizujące na organizmy żywe zależą 

bezpośrednio od wielkości dawki i rodzaju promieniowania. Biologiczne skutki zależą od 

warunków napromienienia, takich jak: moc dawki, sposób frakcjonowania, masa i rodzaj 

napromienianych tkanek oraz ich natlenowanie.  Skutki ekspozycji na promieniotwórczość są 

także uzależnione od indywidualnych cechy biologicznych organizmu. 

Ekspozycja na promieniotwórczość ma wpływ u mężczyzny na przebieg 

spermatogenezy, a u kobiety na dojrzewanie komórki jajowej i rozwój zarodka a następnie 

płodu. Mechanizmem, który wyrządza szkodę komórkom jest jonizacja atomów w 

molekułach, co może wpłynąć na materiał genetyczny lub białka z nim powiązane.  

Promieniotwórczość wpływając na DNA, może powodować skutki krótkoterminowe takie jak 

pęknięcia nici DNA i skutki długoterminowe wywołujące śmierć komórki.  

Dane epidemiologiczne wskazują, że problemy w uzyskaniu ciąży są powszechnym 

problemem w skali światowej, gdyż dotyczą około 20 %  par w wieku rozrodczym. 

Niepłodność, została w związku z tym uznana przez Światową Organizację Zdrowia za 

chorobę społeczną. Uzyskanie ciąży i stan zdrowia dziecka zależy od jakości gamet zarówno 

kobiety jak i mężczyzny. Zachowania zdrowotne oraz fizyczne i chemiczne czynniki 

środowiskowe wpływają bezpośrednio na jakość nasienia oraz komórki jajowej człowieka i w 

ten sposób na jego płodność, a także na przebieg ciąży.  

Obserwowany w ostatnich latach spadek parametrów nasienia mężczyzn powoduje 

obniżenie szans reprodukcji, stanowiąc poważny problem w kwestii zdrowia publicznego i 

może być jedną z przyczyn ujemnego przyrostu naturalnego w wielu krajach Europy. 

Przyczyny obniżania się zdolności reprodukcyjnych człowieka nie są w pełni poznane. 

Spowodowane jest to faktem, że bardzo trudno jest wyselekcjonować poszczególne szkodliwe 



czynniki. Potencjalnymi przyczynami obniżania się płodności mogą być: ekspozycja na 

środki ochrony roślin, metale ciężkie, pola elektromagnetyczne i radioaktywność.  

 

 

Obniżeniu ulega także płodność kobiet. Przyczyną spadku płodności kobiet,  oprócz 

czynników środowiskowych, może być odkładanie decyzji o zajściu w ciążę na późniejszy 

wiek. Następstwem tego jest obserwowany w ostatnich latach spadek syntetycznych miar 

reprodukcji, takich jak liczba kobiet rodzących w wieku rozrodczym, liczba urodzeń żywych 

ogółem, współczynnika reprodukcji brutto, współczynnika reprodukcji netto, współczynnika 

dzietności ogólnej.  

Celem pracy była analiza wpływu radioaktywności przyziemnej warstwy atmosfery na 

płodność mieszkańców województwa lubelskiego w latach 2000-2014.  

Analizowano pomiary radioaktywności przyziemnej warstwy powietrza pochodzące z 

placówki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Włodawie w woj. lubelskim. 

Pomiarów dokonywano w jednostkach Bq/m
2
. Analizowano także dane Głównego Urzędu 

statystycznego dotyczące płodności mieszkańców województwa lubelskiego oraz  bazę 

danych wyników badań nasienia pacjentów, którzy zgłosili się po raz pierwszy w celu 

leczenia niepłodności do ośrodków na terenie województwa lubelskiego. Uzyskane wyniki 

poddano analizie statystycznej. 

W latach 2000-2016 widoczna była tendencja wzrostowa problemów związanych z 

prokreacją wśród par zamieszkujących województwo lubelskie. Zaobserwowano stopniowy 

wzrost wieku i spadek odsetka plemników prawidłowo zbudowanych wśród mężczyzn, którzy 

zgłaszali się do placówek medycznych z powodu niemożności uzyskania potomstwa. 

Systematycznie wzrastał także wiek kobiet decydujących się na macierzyństwo na 

Lubelszczyźnie. Obserwowane tendencje do późnego macierzyństwa jak i narastanie 

problemu niepłodności wiążą się ze sobą i skutkują spadkiem syntetycznych miar reprodukcji. 

Nie wykazano zależności między radioaktywnością przyziemnej warstwy atmosfery a 

zdolnościami reprodukcyjnymi kobiet. Wykazano, że niekorzystnie na jakość nasienia 

wpływa wiek mężczyzn, obciążenie nałogiem palenia oraz nadmierna masa ciała. Ekspozycja 

na promieniowanie gamma przyziemnej warstwy atmosfery wpływała negatywnie na 

żywotność plemników mężczyzn  mających problemy z prokreacją na Lubelszczyźnie.  

Odsetek plemników o prawidłowej budowie był obniżany przez izotopy beta sztucznego 

pochodzenia w powietrzu w latach 2000-2009 oraz przez ekspozycję na promieniowanie 

gamma przyziemnej warstwy atmosfery w latach 2010-2016. W całym badanym okresie 

wzrost izotopów beta w opadach wiązał się z poprawą żywotności plemników. 

Wieloczynnikowe uwarunkowania płodności wymagają prowadzenia dalszych badań nad 

zdrowiem reprodukcyjnym człowieka.  


