
Проект "Училището – инвестиция в бъдещeто!!!"
договор № (ИСУН) BG051PO001-4.2.03-0131

Схема за безвъзмездна финансова помощ  „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от  Втора Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” и при никакви обстоятелства не може да се приема, чe този

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Влияние на замърсяването на
околната среда върху мутационната

активност в огранизмите.



Мутациите представляват промени
в генетичната информация на
организмите, носител на която
са молекулите на нуклеиновите

киселини - ДНК и РНК.



Причините за възникване на
мутации, могат да бъдат грешки

при презаписването на
наследствена информация в

рамките на клетъчното делене,



пряко въздействие на увреждащи
фактори като радиация, химически

вещества (мутагени) и вируси,
дефекти в системите за поправка на

генетичната информация.



Един от най-актуалните проблеми се явява
канцерогенното и мутагенното замърсяване. Ефекта от
въздействието се проявява не само в соматичните , но и
половите клетки на човека. Мутациите в соматичните
клетки увеличават количествата на новообразувания,
предизвиква преждевременно състаряване. Предполага
се, че развитието на новообразувания при човека в 80-
90% от случаите е свързано с въздействието на
химическите фактори на околната среда.



Мутациите в половите клетки влияят на бъдещо
поколение и могат да предизвикат тератогенен ефект.

Става въпрос не само за радиоактивни замърсявания, но
и за влияние на химическите мутагени . Оценка на
нивото на генни мутации при човека се основава на

отчитане на наследствени аномалии.



Генна мутация, вследствие
на Радиация



Влиянието на Радиоактивните елементи
върху организмите предизвиква

изменения в устройството на клетките, в
резултат на което възникват различни

болести.

(Ракови образувания, Паркинсон, Лъчева
болест, различни Аномалии и др.)





Чернобилската авария, станала на 26 април 1986 в
Чернобилската АЕЦ в Украйна, тогава част от

Съветския съюз, е най-тежката авария в историята
на ядрената енергетика. Тя предизвиква облак от

радиоактивни отпадъци, който преминава над части
от СССР, Източна Европа и Скандинавия. Обширни
райони в Украйна, Беларус и Русия са замърсени, а

около 200 000 души са евакуирани от родните си
места. Близо 60% от радиоктивните отпадъци падат

на територията на Беларус.



Лицата на Чернобил



Изготвил:Атанас Павлов
11 В клас
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