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РАДИОБИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ ПРИ ПРОФЕСИОНАНО ОБЛЪЧВАНЕ  
В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА 

Монографията е принос към централния въпрос в съвременната радиационна защита за 
прилoжимостта на линейния безпрагов модел за описване на здравните ефекти от облъчване с ниски 
дози. Неговото решаване ще има както научни и общочовешки, така и чисто икономически измерения. 
Засега нито едно епидемиологично изследване на популации живеещи в условия на повишен 
радиационен фон не намира нарастване на смъртността от рак в сравнение с контролни райони. През 
1994г UNSCEAR публикува резултати от проучване в ядрена промишленост на САЩ което показа 
стандартизиран коефициент на смъртност 0.76 за работещи в среда на йонизиращи лъчения срещу 
1.02 за контролната група, а за всички случаи на рак коефициентите са 0.95 и 1.12 съответно.

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е специализирано 
здравно заведение в системата на Министерството на здравеопазването за оценка въздействието 
на вредни фактори на работната среда върху здравето на персонала и населението живеещо в 
прилежащи на енергетиката и уранодобива райони. Секциите по Радиобиология и Медицинска 
радиология разполагат с модерно оборудване, позволяващо рутинно прилагане на методи за оценка 
на радиационни промени при ниски дози йонизиращи лъчения и здравното състояние на работници от 
рискови групи, за да гарантира здравословни и безопасни условия на труд. Поради съизмеримостта на 
годишните дози в АЕЦ с тези получавани от ЕРФ, оценката на здравното състояние е сложен процес. 
Натрупаните в последните години данни за биологичното действие на ниските дози показват наличието 
на адаптивен и хорметичен ефект, които намаляват риска от развитие на късни радиационни ефекти. 
Освен професионалните вредности, върху здравето влияят и всички елементи на жизнената среда. От 
значение за формиране на дозата са не само вътрешното и външното професионално облъчване, но 
и облъчването от ЕРФ и медицинското облъчване. Комплексната програма за изследване персонала 
на АЕЦ осъществявана от НЦРРЗ включва постиженията на молекулярната биология и имунология, 
позволяващи индивидуална оценка на риска, наред с вече утвърдени образци на здравен мониторинг. 
Анализът на многогодишните резултати (практически от пускането й в експлоатация) откроява 
цялостната картина на здравното състояние, а съизмеримостта им с тези за АЕЦ в други страни, е 
гаранция за нивото на радиационната защита и безопасни условия на труд.

Монографията може да бъде използвана като помагало за усвояване на специфичните за 
ниските дози биологични ефекти и е предназначена не само за специалисти работещи в областта на 
радиобиологията и радиационната хигиена, но и за всички проявяващи интерс към проблема.
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В редица международни документи йонизиращите лъчения се разглеждат като рисков, 
канцерогенен фактор (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 75, Lyon, 
2000; United Nations Scientific Committee on the Biological Effects of Atomic Radiation, New York, 2000; 
National Research Council, Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation, National Academic 
Press, Washington, DC, 2005). Приетите стандарти, които определят мерките за защита както от 
естествените, така и от промишлените и медицински източници на йонизиращи лъчения, се базират 
главно на дългосрочни изследвания върху канцерогенния риск за облъченото със сравнително високи 
мощности на дозата население на Япония по време на атомните бомбардировки в края на Втората 
световна война (ICRP, 1990 Recommendations of the International Commisiion on Radiological Protection. 
ICRP Publication 60, Pergamon Press, Oxford, 1991). Това означава, че стандартите за оценка на риска от 
продължително облъчване с ниски дози и с ниски мощности на дозата се основават на екстраполация на 
ефектите, установени след въздействия със сравнително високи мощности на дозата. Този подход е 
източник на неточности и грешки, което налага провеждане на епидемиологични проучвания за оценка 
на здравния риск при изложените на продължително професионално облъчване с ниски дози лица, като 
се използват данни от дългосрочни проучвания върху здравните ефекти при работници от ядрената 
индустрия. Повечето от тези работници получават ниски, близки до естествения радиационен фон дози, 
предимно от гама лъчение, които се регистрират и записват точно с помощта на персонални дозиметри. 
Основен проблем при тези епидемиологични проучвания обаче е   

 на резултатите, както и границите на доверителните интервали, които позволяват 
оценката на риска да се движи от “    ” до “   -  ” от този, 
който е определен в действащите понастоящем норми за радиационна защита. Главна причина за тези 
различия е недостатъчния брой хора, включени в изследванията, както и сравнително ниското дозово 
натоварване (United Nations Scientific Committee on the Biological Effects of Atomic Radiation, New York, 
2000). Счита се, че при кумулирани дози до 100 mSv рискът не може да бъде охарактеризиран 
достоверно, поради въздействието на огромния брой допълнителни социални и биологични фактори, 
както и на фактори от околната среда, които могат да модифицират радиационните ефекти (Prasad et al., 
2003). Освен това, радиационно-индуцираните промени зависят не само от дозата и от мощността на 
дозата, но и от ефикасността на клетъчните механизми, които поправят радиационно-индуцираните 
промени, от така наречените “bystander” ефекти, от допълнителни ефекти на химични, физични и 
биологични мутагени и карциногени, туморни промотори и други токсини, както и от ефикасността на 
клетъчните антиоксидантни и радиопротекторни системи. Поради многообразието на въздействащите 
върху клетката фактори и процеси се счита, че ниските дози не са напълно безопасни и при определени 
условия биха могли да предизвикат соматични и наследствени мутации и заболявания.  

Прецизността на епидемиологичните проучвания може да се повиши значително ако се 
комбинират и обобщят изследвания и данни, получени за големи групи работници от ядрената индустрия 
на различни страни. Пример за такова изследване са  публикуваните в литературата данни за работници 
от Канада, Великобритания и САЩ (IARC Study Group on Cancer Risk among Nuclear Industry Workers, 
1994; Cardis et al., 1995). По-голямата част от изследванията не предоставят доказателства за дозово 
зависимо повишение на броя на онкологичните заболявания и свързаните с тях смъртни случаи. 
Съществуват обаче и данни за връзка между броя на смъртните случаи, причинени от различни видове 
тумори и кумулираната доза за служители на Националната лаборатория за ядрени и енергийни 
изследвания на САЩ (Wing et al., 1991), Заводите за атомни оръжия на Великобритания (Beral et al., 
1988), както и за работниците от ядрената индустрия на Канада (Ashmore et al., 1998; Sont et al., 2001; 
Zablotska et al., 2004). Наскоро беше проведено и мащабно международно епидемиологично проучване, 
което включва данни за 407391 работника от ядрената промишленост на 15 различни държави. 
Основната цел на това изследване е да установи дали съществува канцерогенен риск за работниците от 
ядрената индустрия, която включва атомни електроцентрали, военни заводи, фабрики за обогатяване и 
обработка на ядрено гориво и ядрени реактори за научни и медицински цели, както и да попълни 
научната база данни, на която се основават международните стандарти за радиационна защита и 
управлението на здравния риск (Cardis et al., 2007). За всички включени в изследването лица са известни 
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индивидуалните, кумулирани по време на професионалната им заетост дози и са взети предвид ефектите 
на допълнителни фактори, които биха могли да модифицират резултата от професионалното облъчване. 
Общият трудов стаж в среда на йонизиращи лъчения на включените в изследването лица е 5.2 милиона 
години. Анализирана е връзката между дозата и общата смъртност, причинена от 31 вида тумори. 
Установено е, че ракът на белите дробове е единственият вид, за който може да се предположи 
достоверна връзка с професионалното облъчване, а за мултиплената миелома и за вторичните тумори, 
тази връзка е на границата на статистическата достоверност (р = 0.06). Доказан е повишен риск за 
левкемия, подобен на този, определен и в други изследвания (Cardis et al., 1995; Muirhead et al., 1999). 
Основните видове левкемии, които показват положителна корелация с дозата, са хроничната миелоидна 
и комбинираната акутна левкемии. Основната причина за ниската статистическа достоверност на 
изследването по отношение на други видове левкемии е преобладаващият брой на лицата с много ниски 
кумулирани дози. Регистрирано е значително повишение на риска от левкемии при по-възрастните 
работници, над 50 г., както и при най-възрастната група, която включва работници над 70 години, 
получили дози преди 20 или повече години. Данните от това изследване, както и тези за оцелелите след 
атомните бомбардировки на Япония показват, че   -      

  , независимо от това, че в първото изследване се касае за хронично облъчване 
с ниски дози, а във втория случай, за еднократно облъчване със средни или високи дози и високи 
мощности на дозата (Preston et al., 2003). Подобни резултати, които отчитат повишен риск за левкемия 
при по-възрастните по време на облъчването работници (по-възрастни от 45г.), са получени и за 
участниците в ликвидиране на последствията от аварията в Чернобил (Romanenko et al., 2008). Те 
показват линейна зависимост на отговора от дозата и са сравними с тези за засегнатите от атомните 
бомбардировки на Япония (Preston et al., 1994; Howe, 2007; Ivanov et al., 1997; Konogorov et al., 2000). 

 ,       ЙЛ, включват радиоадаптивен 
отговор (РАО), “bystander” ефекти и геномна нестабилност. РАО се изразява в повишаване 
резистентността на клетките към действието на ЙЛ, след предварителното им облъчване с много ниска 
доза. Третирането на клетките с ниски дози понижава значително, в редица случаи и под фоновото ниво, 
броят и честотата на индуцираните промени в хромозомите, както и клетъчните трансформации (Wolff, 
1995; Hooker et al., 2002; Azzam et al., 1996; Redpath et al., 2001, 2003). Обяснението на РАО се търси в 
мобилизацията и активирането на клетъчните защитни системи, което понижава риска от увреждания 
след повторно облъчване с по-високи дози. При някои индивиди РАО е изявен, а при други не може да се 
детектира и тези различия се свързват с  . ЙЛ могат да предизвикат 
биологични промени не само в директно облъчените клетки, но и в съседните, необлъчени или 
“bystander” клетки, които са в контакт с облъчените клетки или със средата на облъчването. 
Следователно “bystander” ефектът е резултат или от директни клетъчни контакти и комуникация или се 
предава посредством молекулни фактори, отделени от облъчената клетка в средата. В “bystander” 
клетките се наблюдават промени в генната експресия (Azzam et al., 1998), в честотата на 
трансформациите (Miller et al., 1999), както и повишени нива на хромозомни аберации и микронуклеуси 
(Zhou et al., 2003). Описан е и “bystander”-опосредстван адаптивен отговор, който означава, че РАО може 
да се прояви и при необлъчени директно клетки. РАО е съпроводен с нарастване нивата на вътре-
клетъчните активни форми на кислорода (АФК) и оксидантния стрес, както и с повишаване експресията 
на ензими, които участват в репарацията на ДНК повредите (Iyer & Lehnert, 2000; Mothersill & Seymour, 
2006). Биологичните промени, които се наблюдават след облъчване на клетките, могат да бъдат 
детектирани и в поколенията на облъчените клетки, след няколко привидно нормални клетъчни деления. 
Те са резултат от загуба на контрол върху генома, поради което се означават като геномна нестабилност. 

  нараства линейно с дозата и клетките с нестабилен геном отделят в средата 
специфични, неидентифицирани засега фактори, които са летални за нормалните, но не засягат 
генетично дестабилизираните клетки (Nagar et al., 2003). Индуцирането на геномна нестабилност се 
счита за късен, стохастичен процес и междинна стъпка в онкогенезата. 

Съществуването на специфични за ниските дози биологични ефекти (РАО, “bystander” и геномна 
нестабилност) са важна предпоставка за изследване на тези ефекти на молекулно и клетъчно ниво при 
професионално облъчени лица. Това позволява оценка на индивидуалния риск, ранна диагностика и 
профилактика на здравните ефекти от лъчевото въздействие, както и  определяне на индивидуалния 
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отговор като функция на дозата, кумулирана през годините на професионална заетост. Молекулярно-
епидемиологичният анализ дава възможност за изследване и оценка на радиозащитните възможности на 
изложени на професионално облъчване лица като охарактеризира биологични ефекти на натрупаната 
през годините на професионална заетост доза. Тя предоставя възможност за съществени промени в 
медицинската практика и в стратегиите за определяне на здравния риск и има важен принос за създаване 
на превантивни стратегии, защото анализира и охарактеризира ролята и значението на разнообразни 
фактори от околната и професионална среда, както и на генетични фактори за възникването и развитието 
на дадено заболяване, независимо от възрастта, пола, здравното състояние и други индивидуални 
особености.  

В мониторинга, който НЦРРЗ провежда след 2000г, постепенно бяха включени различни 
биомаркери: за радиационно индуцираните поражения в ДНК - единични- и двойно-верижни 
разкъсвания и химически промени в базите; репаративният капацитет на клетките; промените в 
мембранния потенциал като биомаркер и индикатор на апоптоза в облъчените клетки; промените в 
клетъчната преживяемост след въздействие с ЙЛ; общият антиоксидантен статус; флуоресцентната in 
situ хибридизация с ДНК проби за цели хромозоми и други. 

В монографията се сравняват резултатите от молекулярно-епидемиологичните проучвания с тези 
от класическия здравен мониторинг, основаващ се на прегледи от различни медицински специалисти и 
утвърдени клинико–лабораторни тестове, които дават възможност за откриване на промени, показателни 
за детерминираните радиационни ефекти, както и със заключенията от епидемиологичното проучване по 
онкологична заболеваемост и смъртност. Градирането в нивата на изследване - молекулярно, 
цитогенетично и организмово, не само осигурява една по-пълна картина на здравното състояние на 
персонала в АЕЦ, но е предпоставка и за обосновани заключения касаещи спорните хипотези за ефектите 
при ниски дози и за валидността на линейния безпрагов модел в този случай. 
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Молекулярната епидемиология е сравнително ново направление в науката, което интегрира и 
прилага генетични и молекулярно биологични тестове в епидемиологичните изследвания с основната цел 
обогатяване на познанията за етиологията и риска от определено, най-често онкологично заболяване 
(Neta, 2000). Счита се, че въвеждането на молекулни параметри в епидемиологичните изследвания е 
важно за идентифицирането на гени и клетъчни механизми, които играят решаваща роля за възникването 
и развитието на онкологични заболявания, както и за идентифицирането на високочувствителни или 
резистентни индивиди. Публикуваните през последните години данни от молекулярно епидемиологични 
изследвания на работници от атомната промишленост имат за цел да охарактеризират професионалния 
риск от хронично облъчване с ниски дози и се базират предимно на генетични биомаркери (Sram et al., 
2006). По дефиниция на Националната Академия на Науките на САЩ биомаркерите са индикатори, 
които сигнализират определено събитие в биологичните системи (Committee on Biological Markers of the 
National Research Council, 1987). Те предоставят ранна, предупреждаваща информация за индивидуалния 
риск от заболяване, което е важно за предпазване на здравето на хората и позволяват да бъде създадена 
надеждна система и дългосрочна стратегия за оценка и за управление на здравния риск (Bonassi & Au, 
2002). Някои от общоприетите биомаркери, каквито модификациите на ДНК бази и на протеини са 
специфични. а други, като цитогенетичните биомаркери хромозомни аберации, сестрински хроматиден 
обмен и микронуклеуси – неспецифични. Понастоящем се работи много интензивно за въвеждането на 
нови, високочувствителни биомаркери и тестове, които са бързи, сравнително лесни за изпълнение, 
подлежат на автоматизация и позволяват специфична детекция и оценка на радиационното въздействие. 
Пример за такъв биомаркер е “Комет тестът”, който позволява да се регистрират ефектите на различни 
фактори от околната среда, включително и на ЙЛ. В резултат на значителния напредък в геномиката и 
протеомиката през последните години, в момента се проучват много интензивно перспективите за 
въвеждането като биомаркери на матрична РНК и на протеини, чиято генна експресия показва дозово 
зависими промени, индуцирани от облъчването (Amundson et al., 2000; Dunlap et al., 1997; Marchetti et al., 
2006).  

Проведеното проучване има за  да изледва промените в молекулните компоненти на клетката, 
предизвикани от ниски дози гама-облъчване, с подходящи биомаркери: за ДНК поражение и репарация; 
радиационно-индуцирани промени в синтеза на протеини; промени в митохондриалния електрохимичен 
потенциал и антиоксидантна активност на кръвна плазма. Бяха използвани следните методи: 
- гел електрофореза на единични клетки за определяне на ДНК поражения (dsb и ssb); 
- ензимен Комет тест за определяне на модифицирани ДНК бази; 
- спонтанен репаративен синтез за оценка на потенциално-летални поражения; 
- индуциран репаративен синтез (след допълнително in vitro гама-облъчване) за оценка наличието на 
адаптивен отговор; 

- протеинов синтез в левкоцити – за специфично-индуцирани репаративни ензими и/или цитотоксичен 
ефект на ЙЛ в зависимост от дозата; 

- апоптични промени като част от клетъчния отговор, предизвикан от радиационно-индуцирания 
оксидантен стрес;  

- клетъчна антиоксидантна активност – за охарактеризиране на индивидуалния отговор към 
облъчването.  
Статистическият анализ включва: описателни методи; методи за проверка на хипотези: параметрични 

(T-тест; ANOVA с използване Post Hoc Tests за множествени сравнения); Непараметрични: (Kolmogorov-
Smirnov, Shapiro-Wilk, Mann-Whitney U, Wald-Wolfowitz, Moses, H-Kruskal-Wallis, Median 2, Jonckheere-
Terpstra); Корелационен анализ (параметричен, Pearson и непараметричен, Spearman).  
Сериозната база данни, резултат от проучването върху над 500 души персонал на АЕЦ, позволи да 

направим експериментална проверка за валидност на някои от основните хипотези при облъчване с 
ниски дози, като адаптивен отговор и хорметичен ефект. 
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I.1. РАДИАЦИОННО ИНДУЦИРАНИ ДНК ПРОМЕНИ 
 

. , . , . , . , . , . , . , .  
 
Двойно-верижните ДНК скъсвания са най-опасната повреда в ДНК, което, ако остане 

нерепарирано, води до хромозомни накъсвания или клетъчна смърт (Chu, 1997). Ако бъдат репарирани 
неправилно, резултатът е хромозомни аберации и евентуално рак. Освен риска от въздействието на 
редица екзогенни агенти (между които ЙЛ), човекът е подложен на действието и на ендогенни агенти 
(оксидантния метаболизъм и V(D)J рекомбинация) (Smider&Chu, 1997). Във втория случай, по-голямата 
част от индуцираните двойно-верижни скъсвания се елиминират от хомоложната рекомбинационна 
репарация (Thompson&Schild, 2001). Предполага се също така, че ендогенни процеси в клетката могат да 
повишават значително нивото на двуверижните скъсвания, за сметка на едноверижните, когато те са в 
непосредствена близост, което е причина за поява на DSBs в необлъчени клетки (Vilenchik&Knudson, 
2003; Sedelnikova et al, 2004; Rothkamm&Löbrich, 2003). Ако радиационно-индуцираните ДНК поражения 
и пораженията от естествени ендогенни клетъчни и молекулярни процеси се окажат химически подобни, 
то при ниски дози може да се допусне наличието на праг под който нормалните процеси на репарация 
биха отстранявали всички ДНК поражения по свободен от грешки начин. 

Гел електрофорезата на единични клетки (SCGE), известна повече като Комет тест, се наложи 
напоследък като един от стандартните методи за оценка на ДНК поражение, който се прилага при 
изследвания за генотоксичност, за биомониторинг и молекулярно-епидемиологични изследвания на хора, 
както и за фундаментални  проучвания, свързани с поражението и репарацията на ДНК (Collins et al, 
1997; Tice et al, 2000; McGlynn et al, 1999; Singh, 2000; Hartmann et al, 2003).  

От 2005г ние включхме тези техники в здравния мониторинг на персонал на АЕЦ с цел 
изследване на радиационно индуцираните промени в ДНК при професионално облъчване. В тази връзка 
си поставихме следните задачи: 

1. Сравнително изследване нивото на едноверижни и двуверижни ДНК скъсвания за експонирани и 
контролни лица, чрез прилагането на неутрална и алкална електрофореза на единични лимфоцитни 
клетки; 

2. Прилагане на ензимен комет тест за детекцията на радиационно индуцирани пиримидинови димери, 
окислени бази и алкилирани участъци;  

3. Анализ на зависимостта на отчетеното ДНК поражение от фактори като доза (кумулирана и годишна), 
възраст (по време на изследването и при започване на работа в среда на ЙЛ); 

4. Оценка на ранния радиационен отговор след допълнително in vitro облъчване с 2 Gy. 
През периода 2005-2009г са изследвани общо 260 работници от АЕЦ за оценка на верижни ДНК 

накъсвания и поражения на ДНК-бази. Критерии за включване в изследването са: условия на работа с 
преобладаващо гама-облъчване; дозиметричен контрол; без сведения за медицинско облъчване през 
последните три години  

Тъй като над 90% от ДНК пораженията при ниски дози, припокриващи се с дозовия диапазон 
при професионално облъчване, са едноверижни скъсвания, чрез избраните от нас условия на изследване 
при алкалната електрофореза получавахме информация за преобладаващите едноверижни скъсвания 
(ssb), а при неутралната за двуверижните (dsb) скъсвания (Снимки А и Б). 

   е изключително чувствителен и позволява установяване на ДНК 
поражения като окислени ДНК бази или димери от бази, които не се освобождават под формата на ssb и 
dsb. Те могат да бъдат отчетени само ако клетките се третират със специфични рестриктазни ензими, 
които образуват лезии на местата с увредени бази. Ние използвахме ензимите ендонуклеаза III (Nth), и 
формамидо пиримидин гликозилаза (Fpg), известен още като 8-оксогуанин гликозилаза.  

Препаратите са оцветявани с етидиев бромид и заснемани на флуоресцентен микроскоп с 
помощта на дигитална камера. Нивото на ДНК поражения е определяно чрез анализ на 100 клетки на 
изследвано лице (по 50 кл/препарат). Флуоресцентните параметри на кометите са пресмятани с помощта 
на специален софтуерен пакет “Comet Score” 21.5, TraiTek Corporation. Основните елементи на 
изображението, получени при гел електрофорезата са дадени на Снимка В. 

 : 1%DNA in Tail (% ДНК в “опашката”) - пропорционален е на нивото на 
ДНК уврежданията, но има загуба на малки фрагменти, които не могат да бъдат отчетени с този 
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параметър. 2Tail Moment – дължина на опашката, умножена по процента ДНК в опашката. Параметърът е 
високо информативен, тъй като съчетава геометричните характеристики на кометите и интензитета на 
флуоресценцията им. 3Olive Moment – процент ДНК в опашката, умножен по разстоянието между 
геометричните центрове на “главата” и “опашката”. Параметърът съчетава геометричните 
характеристики на кометите и интензитета на флуоресценцията им, като се избягват грешки в следствие 
нарушения в геометрията на “главата” и “опашката”. 

 

  
 . Алкална електрофореза: 6 комети от 4-ти тип 

и 2 комети от 3-ти тип 
 . Неутрална електрофореза – 6 неувредени 

клетки, 2 комети от 2-ри тип и 1 комета от 5-ти тип. 
 

head tailhead tail
 

 
  

 

.        .  
 
Проведеното от нас сравнително изследване, за оценка на едноверижните ДНК-скъсвания в 

лимфоцити от периферна кръв на контролни и експонирани лица, при условията на алкална SCGE, 
показа статистически значима разлика само за параметъра % DNA in tail (фигура 1в). Резултатите от 
статистическата обработка на данните за едноверижните скъсвания, чрез Т-тест на Student, показаха 
отсъствие на статистически значими разлики за средните стойности на Tail Moment (Р=0.407) и Olive 
Moment (Р=0.473) за експонираната и контролната група. Такава бе установена само за  %DNA in Tail 
(Р=0.023).  
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а) Tail Moment  б) Olive Moment  в) %DNA in tail 

 
 1. Медиани на променливите: а) Tail Moment; б) Olive Moment и в) %DNA in tail след алкална електрофореза 

съответно за контролните и експонираните лица (контроли – 10; експонирани – 70). 
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Нарушаването целостта на една ДНК молекула, едновременно в двете комплементарни вериги, 
обикновено се проявява като хромозомна аберация при последващо делене на клетката. Този вид 
радиационно поражение е от значение, както за нейната преживяемост така и за евентуалната й 
трансформация. Проведеното изследване с неутралнатa процедура (Olive et al, 1991), показа отсъствие на 
статистически значима разлика между нивото на двойноверижните скъсвания в лимфоцитни клетки на 
експонираните лица, спрямо вътрешната и външната контрола (фигура 2 а, б, в). 
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а) Tail Moment  б) Olive Moment  в) %DNA in tail 
 

 2. Медиани на променливите: а) Tail Moment; б) Olive Moment и в) %DNA in tail след неутрална 
електрофореза съответно за контролните (10) и експонираните (70) лица. 
 

Оказа се, че няма статистически значима разлика между усреднените стойности на нито един от 
изследваните показатели за вътрешната контрола и експонираната група (съответните стойности на Р са 
0.110, 0.230 и 0.606). Същият резултат беше получен и за външната контрола - нивата на 
двойноверижните скъсвания не се различават статистически.  

При проведеното изследване върху контингент на АЕЦ-Козлодуй е налице  
 – отсъствие на статистически значими разлики в нивата на двойноверижните ДНК скъсвания в 

лимфоцити от периферна кръв на експонираните лица спрямо контролните групи.  
 

.       -  
 

Значителният брой анализирани проби (общо 240 лица за периода 2005-2009г) позволи да 
направим анализ за влиянието на съпътстващи фактори като доза и възраст. Влиянието на персоналната 
доза (обща или годишна), безспорно представлява най-голям интерес. Доказването на връзка между 
изследваните параметри (dsb&ssb) и натрупаната от изследваните лица доза би могло да ни покаже, 
доколко и дали спазването на нормативно-установените годишни граници на дозата допринася за 
доказаното при нашето изследване отсъствие на промени в средните стойности на верижните ДНК-
скъсвания спрямо контролните стойности.  

Всички параметри, определени при условията на неутралната електрофореза, които са 
показателни за наличието на двойноверижни ДНК-скъсвания, категорично сочат обратно-
пропорционална зависимост от дозата. Параметрите, определени при условията на алкална 
електрофореза показват тенденция за правопропорционална зависимост от дозата, но тя не е 
статистически значима (таблица 1 а и b). 

 
 1. Непараметрични корелации* по отношение на дозата, mSv 

а) ssb 
 Tail Moment Olive Moment %DNA in Tail 

Correlation Coefficient 0,114 0,125 0,160 
Sig. (2-tailed) 0,315 0,269 0,156 

N 80 80 80 
b) dsb 

 Tail Moment Olive Moment %DNA in Tail 
Correlation Coefficient -0,433(**) -0,403(**) -0,369(**) 

Sig. (2-tailed) 0 0 0,001 
N 80 80 80 

             * Spearman's rho 
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За намиране на коефициентите на корелация бе използван непараметричен подход, тъй като 
променливата „доза” няма нормално разпределение. Налице е добре изразена   

     -     (валидна и за трите 
изследвани параметъра – таблица 1в).  

Тъй като по дефиниция като ниски се разглеждат дозите под 200 mSv, характерът на ДНК 
поражението беше изследвано в дозовия интервал до 200 mSv и над 200 mSv. Оказа се, че сумарното 
ниво на ДНК-поражение и за двете групи е приблизително еднакво, но с нарастването на дозата нараства 
делът на едноверижните ДНК-скъсвания, докато този на двуверижните намалява (фигура 3).  
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индуцирана геномна нестабилност в групата с ниски дози, която се сочи като причина за късни мутации, 
например в hprt (hypoxanthine phosphoribosyl-transferase) гена, в приблизително 10% от преживелите 
клетки (Little et al, 1997, Little 1998; Lorimore et al, 1997) и подобен или по-висок процент (в някои случаи 
достигащ до 50%) хромозомна нестабилност (Kadhim et al, 1992, 1994; Marder et al, 1993). Друго 
обяснение може да бъде проявата на адаптивен отговор при втората група (дози >200 mSv).  

Тъй като при използването на кумулираната доза, като фактор определящ радиационното 
поражение, не се отчита времето за което тя е натрупана, бе проведено изследване за ефекта на  
„условната” годишна доза. То показа хомогенност на нивото на двуверижните скъсвания, за дози до 10 
mSv/a, при постоянно нарастващо ниво на едноверижните скъсвания (фигура 4).  
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.   -  
 
Използване на   при провеждането на Комет теста позволи отчитането на 

модифицираните пуринови и пиримидинови ДНК бази. Двата ензима участват в системите за ДНК 
репарация чрез изрязване на бази (base excision repair, BER) и имат едновременно N-гликозилазна и АР-
лиазна активност. И при двата вида изследвани бази (фигури 5 и 6) се наблюдава   

    в сравнение с контролната група, което най-вероятно се 
дължи на разлики в индивидуалната лъчечувствителност.  
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По отношение зависимостта на различните видове ДНК-бази от дозата наблюдаваме различни 

тенденции Модифицираните  , за лица експонирани с   до 20 mSv, показаха 
нива близки до контролните (фигура 7а). При групата с кумулирани дози до 100 mSv, има слабо 
покачване на увредените  бази, което не е статистически достоверно, и тенденция за връщане 
към норма при по-високи дози професионално облъчване (между 100 и 200 mSv). Системата за ДНК 
репарация на   показа активиране още при дози <20mSv, което се изразява в по-ниско 
ниво на модифицираните бази спрямо контролната стойност (фигура 7б). При нарастване на 
кумулираната доза се проявява слабо изразена тенденция за дозово-зависимо повишаване нивото на 
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Определянето на нивата на ДНК повредите след допълнително in vitro облъчване с 2 Gy гама 

лъчи и последваща инкубация в RPMI среда, в продължение на 2h е анализ за оценка на ранния 
радиационен отговор при еднократно остро облъчване. По литературни данни и резултати, получени по-
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втория час. Данните, получени от    на единични клетки след допълнително 
остро облъчване, са        , тъй като в рамките 
на разглеждания времеви интервал хомоложната рекомбинация не протича напълно. Статистическия 
анализ    в нивата на ДНК поражения след допълнително остро гама-облъчване (фигура 
8). Следователно,          

   . 
 

 
 8. Промени в нивото на репарираните двойно-

верижни скъсвания (неутрална ГЕЕК) след 
допълнително in vitro облъчване с 2 Gy и 2h инкубация 
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тези видове ДНК повреди се осъществява чрез базовоексизионна репарация. От получените резултати 
може да се предположи, че         

 , но за да се направят категорични изводи е необходим по-голям брой анализи за 
установяване на такава зависимост (фигура 9).  

Допълнително направените  с гел електрофореза на еднични клетки   
, данните от които се смятат за     BER     

, не показват такава тенденция (фигури 10 и 11).  
 

 
 10. Промени в изследваните параметри за 

репарация на модифицирани пиримидини след 
допълнително in vitro облъчване с 2 Gy и 2h инкубиране 

 
 11. Промени в изследваните параметри за нива 

репарация на модифицирани пурини след допълнително 
in vitro облъчване с 2 Gy и 2h инкубиране 

 
По отношение зависимостта от дозата в този случай, е налице тенденция за намаляване на 

репаративните възможности с нарастване на дозата, която е в сила както за двата вида ДНК-верижни 
поражения (фигури 12 и 13). 
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 12. Промени в двуверижните скъсвания след 

допълнително in vitro облъчване с 2 Gy и 2h 
инкубиране в зависимост от кумулираната доза 
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 13. Промени в едноверижните скъсвания след 

допълнително in vitro облъчване с 2 Gy и 2h 
инкубиране в зависимост от кумулираната доза 

 
Що се отнася до репарацията на модифицираните бази, зависимост от дозата се наблюдава само за 
пиримидиновите бази (фигура 14), но не и за пуриновите (фигура 15). 
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 14. Промени в нивата на модифицирани 

пиримидинови бази след допълнително in vitro 
облъчване с 2 Gy и инкубация 2h в зависимост от 
кумулираната доза 

 15. Промени в нивата на модифицирани 
пуринови бази след допълнително in vitro облъчване с  
2 Gy и инкубация 2h в зависимост от кумулираната доза 

 
Като общо заключение може да се каже, че       но при 

диаграмите на Whisker      . Наблюдават се по-скоро 
силни флуктуации на индивидуално ниво, отколкото общи тенденции. 

От направените анализи се вижда, че         
         . Очевидно механизмите 
осъществяващи клетъчния радиационен отговор са в състояние да ги поддържат в норма при изследвания 
дозов интервал. 

Проведеното проучване за нивото и характера на ДНК пораженията, в левкоцити от периферна 
кръв на лица от ядрената промишленост, доказа      ,  

    . Някои от резултатите предполагат    
     (ако съдим по данните от ензимния Комет тест). Необходими са 

обаче допълнителни изследвания, с използването на по-богат набор от методи, насочени към ефектите на 
много ниски дози ЙЛ – от порядъка на естествения радиационен фон.  
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1. Не бяха установени статистически значими разлики в нивото на двойно верижните скъсвания в 
ДНК молекулите на лимфоцити от периферна кръв при лица, подложени на професионално 
облъчване в АЕЦ и контролни лица. 

2. За експонираните лица беше доказана статистически значима връзка между нивото на двойно  
верижните ДНК-скъсвания и дозата като цяло и при разделяне на изследвания контингент на 
групи, с дози под и над 200 mSv. 

3. Бе потвърдена хомогенността на ДНК поражението (ssb&dsb) за експонираните лица с това на 
контролната група при „условни” годишни дози под 10 mSv, а за двойноверижните скъсвания 
нарастването при по-високи дози е статистически значимо. 

4. Лъчево индуцирана репарация на двойноверижни скъсвания в рамките на 120 min след остро in    
vitro облъчване с 2 Gy γ-лъчи не се различава от нормалните нива. 

5. Съществува вероятност базово-ексизионната репарация да протича по-бавно при професионално    
облъчени лица. 
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I.2. КАПАЦИТЕТ ЗА РЕПАРАЦИЯ НА ДНК ПОРАЖЕНИЯ 
 

. , . , . , . , . , .  
 
Репарацията на ДНК е един от най-важните фактори, осигуряващ функционирането на генома и 

подържането на междуклетъчната хомеостаза (Boer&Hoeijmakers, 2000). Тя беше използвана успешно, 
както за доказване наличието на мутагени, така и за определяне на техния ефект при хора, след 
експозиция in vivo (Mirsalis, 1982; Benigni et al, 1984; Knudsen et al, 1992). Бяха намерени увеличени нива 
на извънплановия ДНК синтез, след допълнително in vitro UV облъчване на лимфоцити от лица, 
подложени професионално на въздействието на ниски дози йонизиращи лъчения, близки до естествен 
радиацонен фон (ЕРФ) (Tuschl et al, 1983). Значимо по-високи нива бяха установен и след допълнително 
in vitro гама-облъчване с 2 Gy, в сравнение с нивото на контролната група (Mohankumar et al, 2000).  

Противоположни резултати бяха докладвани при остро или хронично облъчване с по-високи 
дози, например след ядрен инцидент. Значително понижение в репаративния капацитет беше отчетено за 
хронично облъчвани индивиди от Чернобилския регион (Plappert et al, 1997), докато спонтанният 
репаративен синтез беше повишен (Semov, 1995). Очевидно, допълнителни изследвания на молекулярно 
ниво, биха могли да допринесат за изясняването на проблема.  

 на проучването е анализ на репаративния синтез в левкоцити от периферна кръв на 
работници от ядрената промишленост, при облъчване в рамките на разрешените от радиационната 
защита годишни граници на дозите. За постигане на поставената цел бяха изследвани и анализирани: 
спонтанен репаративен синтез, като мярка за нивото на потенциално леталните поражения; и индуциран 
репаративен синтез, след допълнително ин витро облъчване с 2 Gy гама-лъчи, като индикатор за наличие 
на адаптивен отговор. 

Беше използвано изотопно маркиране с 3Н-тимидин на репариращите се участъци от ДНК-
молекулата, провеждано в цялостна кръв. Така левкоцитите се намират в естествената за тях среда. 
Съхранява се съотношението на клетъчните субпопулации и тяхното функционално взаимодействие 
(Knox et al, 1982). Цялостната кръв притежава по-висок капацитет за демонстриране ефектите при ниски 
дози, в сравнение с изолираните лимфоцитни клетки (Bechhfer et al, 1995). Процентът делящи се клетки в 
периферната кръв (0.1-0.3%) позволява лесното потискане на репликативния ДНК синтез с оксиурея 
(10мМ) и отчитане на репаративния синтез.    (RSsp) се изчислява като 
включване на 3Н-тимидин в третираната с оксиурея проба, измерено в разпади/минута към включването 
на проба без оксиурея за същото лице. Получените стойности са представени в относителни единици. 
Измерването на    (RSind) се провежда при допълнително in vitro гама-
облъчване с доза 2 Gy и се изчислява като отношения между индуцирания репаративен синтез в 
присъствие на оксиурея и индуцирания общ ДНК синтез, отчетени в разпади/минута включен 3Н-
тимидин. Резултатите са представени в относителни единици. 

 
.    -       

 
Изследвани са общо 342 лица. Техните биологични характеристики са представени на таблица 1. 

Направеният сравнителен анализ между нивата на репаративните синтези за облъчената и контролната 
група показа, че професионалното облъчване, при спазване изискванията за радиационна безопасност 
(D<50 mSv за година) предизвиква статистически значимо нарастване в нивата, както на спонтанния, 
така и на индуцирания репаративен синтез.  
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 1. Демографски, експозиционни и биологични характеристики на изследваните* 
    

Брой лица – 286 (83.6) 56 (16.4) 
Пол M/  257/29 (89.9/10.1) 24/32 (42.9/57.1) 
Начало на облъчването/ТС -възраст  29 (7, 28)** 29 (7, 55) 
Възраст по време на изследването  38 (8, 28) 38 (10, 56) 
Трудов стаж (ТС)  10 (5, 29)** 9 (7, 55) 
Кумулирана доза mSv 171.12 (156.35, 24)** – 
Спонтанна DNA репарация . . 1.03 (0.54, 22)*** 0.69 (0.30, 41) 
Индуцирана DNA репарация . . 0.99 (0.56, 26)** 0.68 (0.28, 42) 

*      (%)    (SD),   ); **   
  ; ***       .  

 
Населението непрекъснато е подложено на въздействието на редица физични, химични и 

биологични агенти с естествена или антропогенна природа, както и на различни  социални влияния. 
Комбинираното въздействие на тези фактори биха могли да променят мутагенните и/или канцерогенни 
ефекти на ЙЛ. Следователно е възможно, ниските нива на радиационно въздействие да нямат 
доминираща роля над останалите фактори на жизнената среда; нещо повече, възможно е да имат 
равностойна или даже по-слаба/подчинена роля по отношение влиянието на останалите фактори като 
хранителни навици, пушене; медицински манипулации, лечение и други. Това налага много прецизен 
подбор на лицата, попадащи в контролната група, що се отнася  до критериите за включване, 
гарантиращи пълно съответствие с облъчваната група, за да бъдат хомогенни от гледна точка място на 
живеене, възраст, трудов стаж, битови навици. При нашето изследване контролната група е подбрана от 
административния персонал на АЕЦ, следователни разлика има единствено в съотношението по пол. 
Редица изследвания върху здрави доброволци обаче показаха, че това няма връзка е ексцизионната 
репарация (Moskaleva et al, 1985; Gadhia, 1998).  

 
 2. Сравнение на параметрите между облъчената и контролната група (p-стойности) 

-  * 
 Mann-

Whitney U 
Kolmogorov-

Smirnov 
Wald-

Wolfowitz 
Moses extreme 

reaction 
Начало на облъчването/ТС - възраст 0.890 0.980 0.500 0.456 
Възраст по време на изследването 0.688 0.181 0.499 0.859*** 
Спонтанна DNA репарация 0.001* 0.001* 0.009* 0.006* 
Индуцирана DNA репарация 0.001* 0.001* 0.062** 0.002* 

*     ,  p<0.05  U-     , 
Kolmogorov-Smirnov        , 
Wald-Wolfowitz       Moses     

    ; **     ; 
***  - .  

 
Съгласно приложените непараметрични тестове, сравнението на RSsp и RSind показа наличието 

на разлики между двете изследвани групи – експонирани и контроли. Граничната стойност p = 0.062 за 
индуцирания репаративен ДНК-синтез (таблица 2) също позволява резултата да се приеме за 
статистически значим.  

Беше установено, че след облъчване с ниски дози, определено количество нерепарирани лезии 
остават в клетките, и тяхното количество може да бъде отчетено след прилагане на инхибитори на 
репликативния ДНК синтез (например HU или ara-C) (Gottlieb et al, 1995), като посоченият ефект се 
съхранява в по-късните клетъчни генерации. Изследвания върху радиационния отговор на лимфоцити от 
пациенти, подложени на радио-имуноглобулинова терапия също са показали, че клетки в Gо могат да 
съхранят информацията за облъчването, даже след стимулиране към пролиферация с  
(Xiao et al, 1989).  

Спонтанният ДНК репаративен синтез определян при горните условия в левкоцити от периферна 
кръв на работници в ядрената индустрия, показва статистически значимо нарастване с нарастване на 
дозата. Този резултат съответства на пубикуваните по-рано данни за по-висока честота на хромозомни 
аберации (в частност дицентрици) и микронуклеуси в лимфоцити от периферна кръв на лица от същия 
контингент (Benova et al, 1995; Vaglenov et al, 1997). 
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Установено е, че поражение предизвикано от ниски дози ЙЛ стимулира клетъчните репаративни 
механизми. Но ефикасността на ДНК репарацията в клетки на бозайници, не е абсолютна. Под 
въздействието на ниски дози, едновременно се проявяват механизми на адаптация и механизми, които 
биха могли да доведат до малигнени трансформации (Dimitrov, 1993; Gonzalez, 1994). Следователно, най-
важно е да се оцени баланса между стимулирането на клетъчната репарация и остатъчното поражение. 
Очевидно след хронично, фракционирано облъчване нивото на поражение непрекъснато се увеличава с 
нарастване на кумулираната доза, което може да бъде оценено в присъствие на инхибитори на 
репликативния ДНК синтез, защото води до по-високо включване на 3H-тимидин (извънпланов ДНК 
синтез). Посочените по-горе съображения, биха могли да обяснят нашите резултати, показващи по-висок 
спонтанен репаративен синтез при работници в ядрената промишленост.  

В същото време получените резултати за индуцирания репаративен синтез подкрепят хипотезата 
за стимулиране на ДНК репаративния капацитет в човешки левкоцитни клетки към последващо 
облъчване с по-високи дози. Въз основа на получените резултати би могло да се предположи, че 

     ,    ,  
         - . 

Обаче, интерпретацията на нашите резултати в смисъл на благоприятен/полезен ефект от въздействието 
на ниски дози ЙЛ (радиационен хормезис) би било прибързано, заради несигурността дали натрупаните 
потенциално-летални поражения не биха довели до по-късни малигнени трансформации. Наблюдаваното 
противоречие – по-високи нива както за спонтанния, така и за индуцирания репаративен ДНК-синтез, 
намери своето обяснение когато бе анализирана тяхната зависимост от дозата. 

 
.       (      

)      .  
 
Само за контролната група беше установена значима, но умерена/слаба обратна зависимост, 

между спонтанната ДНК репарация и възрастта по време на изследването (r = –0.488, p < 0.01 - фигура 1). 
Този резултат е в съгласие с изследването на Mayer (Mayer et al, 1989), според което, репарацията на 
двойно-верижните скъсвания в не-стимулирани лимфоцити намалява с напредване на възрастта. За 
експонираната група, такава зависимост не беше намерена.  

 

 
 

 1. Обратна линейна зависимост на спонтанната ДНК репарация от възрастта по време на изследването 
(облъчена група, r = –0.051, p > 0.05; контролна група, r = –0.488, p < 0.01).  

: Rsq,   ;       
  (    ) 
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Ние обаче не установихме статистически значима зависимост на репаративния синтез от 
възрастта, за облъчената група (фигура 1A). Проучвания на други автори също доведоха до 
противоречиви резултати. Според някои изследвания възрастово зависими разлики не бяха доказани, 
нито по отношение включването на 3H-тимидин, след облъчване на не-стимулирани Т-клетки (Licastro et 
al, 1982), нито за репарацията на едноверижните DNA скъсвания, индуцирани от облъчване с Х-лъчи 
[Turner et al, 1982]. Но други изследвания за ефекта на ЙЛ с по-високи дози (0.3–5.0 Gy) върху 
стимулирани лимфоцити, показаха правопропорционално нарастване на чувствителността, в зависимост 
от възрастта (Goodwin, 1982; Harris et al, 1986; Kutlaca et al, 1982).  

Една неочаквана но интересна връзка, в рамките на експонираната група, беше установена за 
кумулирани дози под 20 mSv (фигура 3).  

 

 
 3. Зависимост на спонтанната ДНК репарация от възрастта при която е започнал трудовия стаж в АЕЦ (r = 

0.410, p < 0.05) когато кумулираната доза е по-малка от 20 mSv. : Rsq –   ;  
     (    ).  

 
Налице е значима положителна линейна връзка между спонтанния репаративен ДНК синтез и 

възрастта, при която е започнало облъчването, за работниците попадащи в първата подгрупа (с годишна 
доза под 1 mSv, което представлява 25% от естествения радиационен фон в региона на АЕЦ-Козлодуй). 
Следователно, с напредване на възрастта нараства  и лъчечувствителността на изследваните индивиди. 
Защо точно в групата с много ниски дози и дължи ли се това на феномена свръхчувствителност? 
Отговорът на тези въпроси изисква разширяване и задълбочаване на изследването 

Този факт може да бъде обяснен с намаления репаративен капацитет на по-възрастните 
индивиди (фигура 1В). Но може да има и друго обяснение. Някои автори докладваха напълно негативни 
резултати за много ниски дози, както и синергични ефекти при здрави индивиди [Mortazavi&Ikushima, 
2000]. Ефектите на ниски дози ЙЛ биха могли да определят вида/типа отговор към последващо 
въздействие на подобни и/или по-високи дози.  

 
.       

 
Слаба, но статистически значима положителна линейна зависимост на спонтанния ДНК 

репаративен синтез от кумулираната доза (r = 0.144, p < 0.05), бе намерена за експонираната група 
(фигура 2).  
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 2. Линейна зависимост между кумулираната доза и спонтанната ДНК репарация (r=0.144, 
p<0.05). : Rsq –   ;      

   (    ) 
 
За по-задълбочен анализ на връзката с кумулираната доза, облъчената група беше разделена на 

три под-групи в зависимост от нивото на дозата: ниско (под 20 mSv), средно (от 20 до 200 mSv) и високо 
(над 200 mSv) (таблица 3). Подборът на групите в зависимост от нивото на облъчване се основаваше на 
добре известни факти. По дефиниция ниски са дозите под 20 cGy с мощност до 7 cGy/24 h (UNSCEAR, 
1988). Но с помощта на микродозиметрията, за горна граница на ниските дози беше определена 0.02 cGy 
и мощност на дозата 0.07 cGy/24 h (Feinendegen et al, 1988). Годишна доза от 20 mSv е най-ниската 
обсъждана във връзка със здравето при професионално облъчване. При нашето проучване, лицата 
попадащи в тази група, имаха средна кумулирана доза 7.27 mSv и годишна доза под 1 mSv (таблица 3).  
 

 3. Демографски и биологични характеристики на облъчените лица разделени на групи в зависимост от 
кимулираната доза * 

   < 20 mSv 21-200 mSv > 200 mSv 
Брой изследвани лица 41** 108** 90** 
Начало на облъчването/ТС (възраст) [г] 30 (8) 29 (8)# 28 (7)# 
Възраст по време на изследването [г] 37 (9) 39 (7) 41 (7) 
Трудов стаж (ТС)[г] 7.39 (4.54)# 10.01 (4.82)# 12.16 (5.82)# 
Кумулирана доза [mSv] 7.27 (5.77)# 92.81 (54.07)# 341.42 (112.81)# 
Спонтанна DNA репарация [Отн.ед.]$ 0.86 (0.45) 1.02 (0.54)# 1.11 (0.55) 
Индуцирана DNA репарация [Отн.ед]$ 1.07 (0.59)# 0.94 (0.59)# 0.96 (0.57)# 
*   (SD); **       DNA  - 32, 96  63,   
DNA   39, 95  81, ; #        

; $  . 
 
В някои епидемиологични проучвания, лицата с годишни дози до 1 mSv (естественият 

радиационен фон не е включен) бяха разглеждани като контроли (Thierens et al, 1996). Доза от 200 mSv е 
сходна с тази, която едно лице би получило под въздействие на естествения радиационен фон (средно за 
България той е 2.5 mSv/year), при средна продължителност на живота от 75 години. За лицата, попадащи 
в групата от 20 до 200 mSv, средната кумулирана доза в резултат на професионалното облъчване е около 
93 mSv при средна годишна доза 9.3 mSv. 

Многофакторното сравнение показа статистически значими разлики във възрастта, 
продължителността на облъчване (трудов стаж), кумулативната доза и спонтанната ДНК репарация 
(таблица 4).  
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 4. Многофакторно сравнение на параметрите между трите подгупи в зависимост от дозите 
 (p-стойности) 

-  *  Kruskal-Wallis Median 2 Jonckheere-Terpstra 
Начало на облъчването/ТС -възраст 0.857 0.934 0.584 
Възраст по време на изследването 0.028* 0.100 0.008* 
Трудов стаж (ТС) 0.001* 0.013* 0.001* 
Кумилирана доза 0.001* 0.001* 0.001* 
Спонтанна DNA репарация 0.083 0.107 0.029* 
Индуцирана DNA репарация 0.266 0.444 0.366 

*     ,  p<0.05,  H-   Kruskal-Wallis   
(   one-way ANOVA),      Jonckheere-Terpstra   

   . 
 
Има тенденция за разлики между отделните групи по p-стойностите на Median 2 теста за възраст 

и спонтанен ДНК репаративен синтез и по Kruskal-Wallis теста за спонтанния ДНК репаративен синтез, 
които могат да бъдат разглеждани като гранични и затова значими при p < 0.05. Но     

          200 mSv (средно 340 mSv) и другите 2 
групи. Вероятността за разпределение на изследваните параметри (възраст, продължителност на 
експозицията, спонтанна ДНК репарация и други) в другите две групи са подобни (p > 0.05). Въз основа 
на това можем да направим заключение, че     200 mSv    

    .  
Очевидно връзката между спонтанния репаративен синтез и кумулираната доза е статистически 

значима само за под-групата с дози, надхвърлящи 200 mSv (средно 340 mSv). Вероятно при по-ниски 
дози (под 200 mSv и средна годишна доза от 9.3 mSv) степента на поражение и начинът на отговор са 
различни в левкоцитната клетка.  

От друга страна, при много ниски дози (кумулирана доза под 20 mSv и годишна доза по-малка от 
1 mSv), нашите резултати показаха   -  ,   
     50 .  

 
Лъчево индуциран адаптивен отговор в човешки лимфоцити, под въздействието на ниски дози 

ЙЛ, беше докладван най-напред от Olivieri et al. [1984], които показаха до 50% намаление в честотата на 
хроматидните аберации, след облъчване с 1.5 Gy Х-лъчи. Редица публикации демонстрираха наличието 
на адаптивен отговор в растителни клетки (Cortes et al. 1990), клетки от насекоми (Fritz-Niggli & 
Schaeppi-Buechi, 1991), от китайски хамстер V79 (Ikushima, 1987, 1989a, 1989b), култури от човешки 
лимфоцити (Wiencke et al, 1986, Shadley & Wolff, 1987; Wolff et al, 1988; Shadley & Wiencke, 1989; 
Sankaranaryanan et al, 1989), ембрионни и HeLa клетки (Ishii & Watanabe, 1996), в лимфоцити на 
професионално облъчени лица (Barquinero et al, 1995; Gourabi & Mozdarani, 1998), култури от 
животински лимфоцити (Flores et al, 1996), и при in vivo изследвания на лабораторни животни (Wojcik & 
Tuschl, 1990; Cai & Liu, 1990; Farooqi & Kesavan, 1993; Liu et al, 1992). 

Едновременно с това има публикации, показващи отсъствието на радиоадаптивен отговор в 
култури на човешки лимфоцити (Bosi & Olivieri, 1989; Olivieri & Bosi, 1990; Hain et al, 1992). В поредица 
от проучвания бе установено, че загубата на радиоадаптивен отговор не е преходен ефект и за разлика от 
първите публикации на Olivieri & Bosi (1990) не зависи от краткотрайни физиологични фактори 
(Mortazavi et al, 2000; Ikushima & Mortazavi, 2000). 

Бяха публикувани резултати от цитогенетични, имунологични и хематологични проучвания на 
населението в Ramsar - регион с висок естествен радиационен фон (Mortazavi et al, 2001, 2002; Ghiassi-
Nejad et al, 2002) показващи, че той може да индуцира радиоадаптивен отговор в човешки клетки. 
Последващо облъчване с 1.5 Gy гама-лъчи на лимфоцити от население в Ramsar показват по-малко 
индуцирани хромозомни аберации в сравнение с население на съседни области с нормален естествен 
радиационен фон като контрола, подложени на облъчване със същата доза.  

В опит да установим наличието на стимулиращ ефект от ниски дози ЙЛ, при преимуществено 
гама-професионално облъчване в ядрената енергетика, бяха сравнени промените в репаративия 
капацитет на клетки от периферна кръв на работници в АЕЦ. Значително нарастване на нивото на 
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индуцирания репаративен синтез към последващо облъчване беше установено за левкоцити пре-
експонирани с ниски дози ЙЛ. Нашите резултати подкрепят хипотезата за стимулиране на репаративните 
възможности в човешки левкоцити като резултат от професионалното облъчване към евентуално 
последващо облъчване с по-високи дози, намерено и от други автори (Tuschl et al, 1983; Mohankumar et 
al, 2000; Barquinero et al, 1995). Би могло да се предположи, че ниски нива от порядъка на 
професионалното облъчване стимулират адаптивните механизми на комплексната система за ДНК 
репарация.  
 

 
 

1. Намерени са по-високи средни нива на спонтанния и индуцирания репаративен ДНК синтез за 
изследваната група професионално облъчени лица, в сравнение с контролната група. 

2. Установена е положителна корелация (p<0.05) между кумулираната доза и нивото на 
потенциално-леталните поражения, измервани със спонтанна ДНК репарация) за дози по-високи 
от 200 mSv. 

3. При стойности на кумулативната доза под 20 mSv е налице статистически  значима положителна 
връзка между възрастта (при която е започнало облъчването) и спонтанната ДНК репарация  
(p < 0.05). 

4. Само за контролната група е намерена обратно пропорционална зависимост на репаративния 
синтез от възрастта на изследваните лица. 

5. Установеното по-високо ниво на индуцирания репаративен синтез при професионално 
облъчените лица подкрепя хипотезата за стимулиране на ДНК репаративния капацитет в 
човешки левкоцитни клетки към последващо облъчване с по-високи дози. 

6. Резултатите от това проучване не могат да бъдат интерпретирани в смисъл на 
благоприятен/полезен ефект от въздействието на ниски дози ЙЛ (радиационен хормезис), заради 
по-високото ниво на натрупаните потенциално-летални поражения при дози надхвърлящи 
200 mSv. 
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I.3. НИВО НА АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА 
 

. , . , . , . , .   .  
 
Преобладаващата част от биологичните ефекти на ЙР се дължат на високо реактивоспособни, 

свободни радикали и молекули, известни като активни форми на кислорода (АФК), които се натрупват 
много бързо в резултат от радиолиза на водата в клетките. АФК могат да дифундират свободно и след 
взаимодействия с молекулните клетъчни компоненти, могат да предизвикат хроничен оксидантен стрес, 
който да доведе до нарушения в митохондриалните функции, дезактивиране на ензимните системи, 
предназначени да неутрализират токсичните метаболити, промени в репаративните клетъчни механизми 
и геномна нестабилност (Limoli et al., 1998; Clutton et al., 1996). Клетките притежават  

 , предназначени да предотвратят натрупването на АФК и да стабилизират 
клетъчната редокс хомеостаза. Независимо от индивидуалните различия, антиоксидантният статус, 
допълнен с други молекулярно биологични и цитогенетични изследвания има важно значение за 
охарактеризирането на здравния риск при лица, професионално изложени на облъчване. Освен към 
редица заболявания, между които са и онкогенните трансформации (Tulard et al. 2003), индуцираният 
оксидантен стрес е и фактор, който определя възрастово обусловени патофизиологични промени и влияе 
върху продължителността на живота (Droge, 2002).  

Митохондриите консумират 85-90% от кислорода в клетките и са мястото, където се натрупват 
АФК, но същевременно са много уязвими към оксидантно въздействие, което може да инициира 
апоптоза, процеси на стареене и патологични промени (Diemer et al., 2003). Облъчването може да доведе 
до деполяризация на митохондриалната мембрана, поради което    

 могат да се използват като in vivo и in vitro     -
   в молекулярно епидемиологичните изследвания (Vayssier-Taussat, et al., 

2002).  
 са клетки на имунната система, които се използват най-често за целите на 

биомониторинга поради това, че са добър индикатор за цялостното състояние на организма, проявяват 
      генерираните след облъчване , съдържат 

големи количества полиненаситени мастни киселини в мембраните и са добър биологичен индикатор за 
ефектите на ЙР. Облъчените с ниски дози лимфоцити обикновено преминават към , а тези с по-
високи дози, претърпяват . Апоптозата е физиологичен процес на “клетъчно самоубийство”, 
свързан с нормалния клетъчен метаболизъм по време на ембриогенеза, метаморфоза и хормонално 
зависима атрофия на органи. Класическата некроза обаче е нефизиологичен, пасивен или случаен начин 
на клетъчна смърт, в резултат на екстремни външни въздействия, към каквито мембраните са особено 
уязвими (Payne et al., 1992; Cornelissen, et al., 2002).        

     и могат да бъдат анализирани с помощта на 
флуоресцентни маркери. Най-често се използва калцеин АМ, защото се характеризира с висока 
чувствителност (достатъчни са ~500 клетки за тест), стабилност и не е токсичен. След облъчване, поради 
апоптични промени, преживяемостта на клетките се понижава и това редуцира флуоресценцията на 
калцеина. Ефектът е строго индивидуален, зависи от възрастта, здравословното състояние и от някои 
навици като тютюнопушене, например. Поради това маркерът калцеин АМ позволява да се 
охарактеризира индивидуалния отговор към облъчването.  

Проведеното проучване има за : 
- да оцени пораженията предизвикани от радиационно-индуцирания оксидантен стрес като се 
използват методи за 1промени в митохондриалния електрохимичен потенциал и 2антиоксидантна 
активност на кръвна плазма; 

- да анализира клетъчната антиоксидантна активност след допълнително ин витро облъчване с 2 
Gy чрез 1определяне на клетъчната преживяемост и 2нивото на АФК; 

Радиационно-индуцираните промени са анализирани в лимфоцитни клетки, изолирани от периферна 
кръв на професионално облъчени лица и изследваните показатели са сравнени с тези на контроли, 
избрани от служители на АЕЦ “Козлодуй” Групата на изследваните лица включва 60 човека, от които 8 
жени и 52ма мъже със средна възраст 47 и 46 години, съответно. От тях 22-ма нямат или са с много ниска 
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доза (до 4.71 mSv). Трудовият стаж в централата е от няколко месеца до 33 години. Приложени са 
модерни флуоресцентни и спекрофотометрични техники за количествено определяне и анализ.  
 

.        
 

      
Състоянието и интактността на   са изследвани по деполяризацията 

на мембранния потенциал, подходящ in vivo и in vitro      
 (Vayssier-Taussat, et al., 2002) като за целта е използван флуоресцентният маркер тетраметил 

родамин (TMRM). Неговият метилов естер се натрупва в активните митохондрии с висок мембранен 
потенциал и променя емисията си при промени в мембранния потенциал. Понижението в потенциала на 
митохондриалната мембрана (δMMP) може да се счита или като     или като 
следствие от вече     . И в двата случая обаче, δMMP може 
да служи като     на клетките, която е резултат главно от генерираните след 
радиационното въздействие АФК.  

При проведеното изследване върху контингент на АЕЦ, експонираната група показа тенденция 
за   MMP в сравнение с контролата. Това поведение най-вероятно е    

, които повишават устойчивостта и запазват интактността на митохондриалните мембрани в 
лимфоцитите, изолирани от кръв на изложени на хронично облъчване с ниски дози лица. Изводът се 
потвърждава от средните стойности на δMMP, които за контролите са по-високи, в сравнение с тези на 
професионално облъчените лица (фигура 1).  

 
 1. Средни стойности на δMMP за контролни и облъчени лица 

 
Тези различия обаче, не са статистически достоверни предвид получените стойности за F и р при 

сравнение между групите (фигура 2). 
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 2. Диаграма на Whisker зa радиационно индуцирана промяна в δMMP в лимфоцити 

 
      

Антиоксидантната активност на кръвна плазма (ААП) е изследвана спектрофотометрично, по 
количеството на радикал катиона ABTS+, което се определя от концентрацията на антиоксидантите в 

P,
 %
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кръвната плазма. Стойността на параметъра ААП обикновено е в границите 1–1.7 mmol/l и е  
за индивидуалните възможности за       

 . Антиоксидантната активност на кръвна плазма, изолирана от кръв на контролната 
група, както и от донорите с дозово натоварване показа тенденция към понижение с повишаване 
възрастта на изследваните лица (Фигура 3 а и б). Този процес е закономерен и се обяснява с изчерпване 
и/или понижение на ефективността на клетъчните антиоксидантни защитни системи с напредване на 
възрастта. Установено е, че процесите на стареене са придружени от увеличение на количеството 
ендогенно генерирани АФК, което надвишава възможностите на антиоксидантните защитни механизми 
на клетката (Droge, 2002).  
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 3. Зависимост на ААП от възрастта. Изследвани са 22 контроли (а) и 38 експонирани лица (б) 

 
Съгласно получените резултати професионалното облъчване може да окаже допълнително 

влияние върху хода на правите, като понижава антиоксидантната защита с възрастта. Експонираната 
група показва по-рязко понижение на ААП с възрастта в сравнение с контролната група т.е. 

     .  
Този резултат се потвърждава и при съпоставяне средните стойности за контролните и 

облъчените лица (фигура 4).  

 
 4. Средни стойности на ААП за контролата и експонираните лица 

 
Подложените на професионално облъчване показаха по-ниски средни стойности на ААП, 

въпреки че различията не са статистически достоверни. Параметърът ААП за някои от изследваните лица 
е извън приетия интервал от референтни стойности между 1 и 1.7 mmol/l като при трима са регистрирани 
по-високи стойности за ААП, а при дванадесет работника стойностите за ААП са по-ниски, но са близо 
до долната граница на референтните нива. Само в един случай е намерено по-съществено понижение в 
параметъра ААП (0.58 mmol/l), но за по-убедителни заключения и изводи е необходимо да бъде измерена 
ААП на посочените лица многократно защото освен облъчването и други фактори (медицинско 
облъчване, тютюнопушене, употреба на алкохол, здравословни проблеми по време на изследването) биха 
могли да окажат влияние върху получените стойности. 
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.    in vitro  
 

  
Апоптичните промени в клетките, като част от клетъчния отговор към токсичните ефекти на 

радиационно въздействие, са анализирани по промени във флуоресценцията на маркера калцеин АМ. 
Допълнителното in vitro облъчване на клетките с 2 Gy не предизвика понижение в “клетъчната 
преживяемост”. Статистическата обработка на резултатите показа, че няма достоверна разлика между 
контролната и облъчената група, но се наблюдава разширение на доверителните интервали за 
облъчените лица (фигура 5). 
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 5. Диаграма на Whisker зa “клетъчна преживяемост”.  

 
Факторният анализ показа, че възрастта оказва влияние върху изследвания параметър 

“клетъчната преживяемост” (фигура 6). От LSD Post-Hoc анализа се вижда, че това се дължи главно на 
разлики между възрастовите групи, които включват лица от 40 до 50 г и лица над 50 г (р=0.063).  
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 6. Диаграма на Whisker зa резултати от LSD Post-Hoc множествени сравнения за “Клетъчната 

преживяемост”. Всички изследвани професионално ангажирани в АЕЦ «Козлодуй» лица без и със дозово 
натоварване бяха разделени в три възрастови групи: под 40 г., между 40 и 50 г. и над 50 г.  

 
       
Индивидуалните възможности на работещи в АЕЦ “Козлодуй” лица, без и с дозово натоварване, 

да се справят с радиационно индуцирания оксидантен стрес бяха анализирани по нивата на генерираните 
АФК след допълнително, in vitro      2 Gy. За целите на количествения 
анализ използвахме маркера DCFH-DA, който под въздействието на АФК се превръща във 
флуоресциращо съединение DCF. Понеже радиационно-индуцираното повишение в АФК настъпва бързо 
и достига максимум 5-10 мин след облъчването, маркерът беше прибавян непосредствено преди 
въздействието. С напредване на времето след облъчване обаче, радиационно индуцираният оксидантен 
стрес бързо се понижава и може да достигне нива, близки до тези преди въздействието. Причината е в 
действието на вътреклетъчните антиоксидантни защитни системи, които неутрализират предизвиканите 
от облъчването промени в нивата на АФК. 

Не бе намерена разлика между средните стойности на радиационно генерираните АФК за 
контролната и експонираната група (фигури 7).  
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 7. Диаграма на Whisker зa радиационно-индуцирана промяна в съдържанието на АФК 

 
Нивата на радиационно-индуцираните АФК в лимфоцити, изолирани от кръв на донори от 

контролната група показаха тенденция към повишение с напредване на възрастта (фигура 8 а). Това е 
директно следствие от възрастови изменения по време на процесите на стареене, които се придружават 
от нарастване на количеството АФК в клетките (Droge, 2002).  

За разлика от контролната група, количеството на радиационно-индуцираните АФК в 
лимфоцити, изолирани от кръв на донори с дозово натоварване показа тенденция към понижение с 
нарастване на възрастта (фигура 8 б). Предполагаме, че този резултат е израз на адаптивни процеси в 
резултат на продължително хронично облъчване с ниски дози. Адаптацията най-вероятно предизвиква 
повишена мобилизация на антиоксидантните и защитни механизми, които позволяват на клетките, 
независимо от процесите, свързани с възрастовите изменения, да се справят по-ефективно с 
радиационно-индуцирания оксидантен стрес.  

 

25 30 35 40 45 50 55 60

100

200

300

400

500

600

700

R
O

S 
(%

)

Age (y)

a)

25 30 35 40 45 50 55 60 65
0

200

400

600

800

1000

R
O

S
 (%

)

Age (y)

b)

 
 8. Промени в количеството на радиационно-индуцираните АФК като функция от възрастта на лицата, 

включени в отделните групи: 22 контроли (а), 36 експомирани от 6.55 до 330.77 mSv (б) 
 
За статистическата обработка на стойностите за радиационно индуцирани АФК в зависимост от 

възрастта бе използван метода на Kruskall-Wallis ANOVA, който не показа   
    (фигура 9). Промените са в най-широк диапазон за групата между 40 и 

50 г.  
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 9. Диаграма на Whisker зa радиационно индуцирана промяна в съдържанието на АФК. Бяха 

изследвани лимфоцити на работници в АЕЦ «Козлодуй» без и със дозово натоварване, разделени в три 
възрастови групи: под 40 г., между 40 и 50 г. и над 50 г  
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1. Продължителното хронично облъчване с ниски дози в АЕЦ       

 , която отразява апоптичните промени като част от клетъчния 
отговор. Същият се влияе много слабо и от възрастта на изследваните лица.  

2. Радиационно-предизвиканото понижение в митохондриалния електрохимичен потенциал 
(δMMP) изразява наличието на адаптивни процеси в експонираната група.  

3. Антиоксидантна активност на кръвна плазма (ААП) намалява с нарастване възрастта на 
изследваните лица. Промените могат да бъдат обяснени с изчерпване или инактивиране на 
клетъчните атиоксидантни и репаративни системи, което съпътства естествените процеси на 
стареене. 

4. Количеството на радиационно-индуцираните АФК в лимфоцити на професионално облъчвани 
донори показва тенденция към понижение с нарастване на възрастта за разлика от контролната 
група. Вероятно този резултат също е израз на адаптивни процеси, предизвикани от 
продължителното хронично облъчване с ниски дози. Повишената мобилизация на 
антиоксидантните клетъчни механизми и защитни процеси при тези лица позволява на клетките, 
независимо от възрастовите изменения и процесите, свързани със стареенето, да се справят по-
ефективно с радиационно-индуцирания оксидантен стрес.  
 
Изследваните показатели не показаха съществени промени във възстановителните и защитни 

процеси на клетъчно ниво, като резултат от хронично радиационно въздействие. Напротив, има данни за 
активиране на антиоксидантните механизми и адаптивни защитни процеси при лицата, подложени на 
професионално облъчване, независимо от размера на кумулираните дози. Трябва да се има предвид 
обаче, че тези дози са натрупани в един продължителен период от време и годишните дози не 
надвишават 10 mSv. 
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I.4. ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ ПРИ МНОГО НИСКИ ДОЗИ 
 

. , . , . , . , . , . , . , . ,  

.  
 

Eдин от неотложните за решаване въпроси в радиационната защита e този за риска от облъчване 
с дози от порядъка на ЕРФ и професионалното облъчване (С.Streffer, 2006). Не подлежи на съмнение, че 
доминиращия ефект в този случай са онкологичните заболявания. Но епидемиологичните изследвания 
показват значимо нарастване след облъчване с дози ≥ 100 mSv. Засега не е ясно има ли праг на дозата и 
линейна ли е зависимостта доза-ефект при по-ниски от посочената доза.  

Известно е, че ниски дози Х- или γ-радиация предизвикват някои положителни ефекти, 
персистиращи в клетъчната популация (т.н.  ), (Azzam et al, 1996; Jawarowski, 1997; 
Tubiana, 2005; Ghiassi-Nejad et al, 2002; Mortazavi et al, 2002; Feinendegen, 2005). Един пример е 
стимулирането на системата за детоксикация на свободни радикали. Максимумът на явлението е около 4-
ия час след облъчване, a продължителността му - от няколко часа до дни, в зависимост от клетъчната 
система (Pollycove & Feinendegen, 2001).  

Друг пример за положителен ефект от действието на ниски дози радиация е защитата по 
отношение на хромозомните аберации, при последващо облъчване с висока доза (между 1 – 4 Gy) (т.н. 

 ), (Wiencke et al, 1986, Shadley & Wolff, 1987; Wolff et al, 1988; Shadley & Wiencke, 
1989; Barquinero et al, 1995; Gourabi & Mozdarani, 1998; Mohancumar et al, 2000) Максималният ефект се 
проявява около 4 часа след облъчване с ниска доза, а продължителността на действие е около 3 дни. Ако 
клетки се култивират със супернатанта от донорни клетки, oблъчени с 2 сGy, и след това бъдат облъчени 
с 4 Gy Х-лъчи, се отчита двукратно намаление на неопластичните трансформации в сравнение с 
директно облъчени с 4 Gy клетки (Mitchel et.al, 2004). В този случай, предаването на адаптивния отговор 
на необлъчени клетки е проява на bystander e . Съществуват доказателства за два пътя за предаване 
на bystander сигнали между облъчени и необлъчени клетки: чрез разтворими извънклетъчни фактори-
посредници и чрез “gap-junctions” между клетките (Romppanen et al., 2002). 

Въздействието на ниски дози радиация води до отстраняване на поражения и чрез  
  (Pollycove&Feinendegen, 2001). Явлението се свързва с увеличаване броя на 

цитотоксичните лимфоцити, при което се наблюдава дори редукция в развитието на метастазиращ рак. 
Ефектът продължава няколко седмици.  

Изброените ефекти се експресират максимално, след еднократно облъчване с X- или γ-радиация, 
и включват промени в генната експресия, като дозата зависи от клетъчния вид (обикновено между 0,1 и 
0.5 Gy). При нарастване над 0.5 Gy, те не се наблюдават. Ако стимулиращата доза е фракционирана, 
интервалите между отделните облъчвания са критичен фактор за появата на посочените ефекти (Tubiana 
et al, 2005).  

 на проучването е изследване ефектите на професионалното облъчване в ядрената енергетика 
в клетки от периферна кръв при дози под 20 mSv и търсенето на доказателства за валидност на по-
известните хипотези за биологични ефекти при ниски дози. Във връзка с това бяха анализирани: 
1връзката между ДНК поражението (ssb, dsb, бази) и мембранните поражения; и 2промените в 
макромолекулните синтези - спонтанен репаративен синтез за промени в нивото на потенциално-
леталните поражения, индуциран ДНК репаративен синтез – за наличие на адаптивен отговор, протеинов 
синтез за ефект върху защитните системи на клетката 

Бяха изследвани над 120 лица работещи в АЕЦ-Козлодуй, попадащи в изследвания дозов 
диапазон (0-20 mSv). Използвани са: флуорометрични методи за оценка на ДНК-поражение (ssb, dsb, 
бази); изотопни методи за анализ на репаративния и протеиновия синтез (RSsp, RSind и PS), чрез 
маркиране на левкоцитните клетки съответно с 3Н-тимидин и 14С-аминокиселина; абсорбционно-
спектрофотометричен анализ за ниво на  липопероксидация чрез измерване концентрацията на 
малондиалдехид (МДА). 
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При много ниски дози, ДНК пораженията бяха оценявани по показателя %DNA in tail, отчитан за 

250 клетки на изследвано лице. Изчислявана е величината кометен индекс (CI), която отразява степента 
на увреждане на ДНК (фигура 1). 
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  1. неувредена клетка 

5 – 20 % 
  2. слабо увредена клетка 

20 – 40 % 
   3. средно увредена клетка 

40 – 95% 
   4. силно увредена клетка 

> 95 % 
  5. много силно увр. клетка 

 1. Влияние на степента на ДНК поражение върху микроскопския изглед на клетката 
 
Тя варира от 1 (всички клетки в анализираната проба са нормални) до 5 (всички клетки в пробата 

са от 5-ти тип - почти цялата ДНК от клетките на изследваната проба е в опашките на кометите). 
Кометният индекс се изчислява по формулата: CI = n1.1 + n2.2 + n3.3 + n4.4 + n5.5, където n е 
относителната част клетки в пробата, които принадлежат към определен тип, а коефициентите от 1 до 5 
са степените на увреждане.  

Резултатите за кометния индекс (CI) при неутрална електрофореза са представени на фигура 2.  
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 2. Неутрален Комет тест - разпределение на клетките по степен на увреждане съгласно отчетения кометен 

индекс 
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В групата с годишни дози по-ниски от 5 mSv/а се наблюдава по-висок брой на „нормалните” 

клетки (за които цялото количество ДНК остава в главата на кометата) в сравнение с контролната група 
(р<0,05). При всички изследвани групи, броятт на нормалните клетки доминира над броя на поразените. 
Нарастване броя на силно уврeдените клетки клетки спрямо контролата отчитаме само в последните две 
групи (при годишни дози над 15 mSv, р<0,05).  

Образуването на комети при неутралната гел-електрофореза се дължи предимно на dsb, които 
създават ДНК фрагменти и свободни краища. Резултатите за кометния индекс показват, че във всички 
изследвани групи преобладават неувредените клетки, но с нарастване на дозата техният брой се редуцира 
(фигура 1). При годишни дози под 5 mSv неувредените клетки са повече от тези в контролата, а всички 
видове поразени клетки, включително тези с леки промени, са по-малко от наблюдаваните в контролната 
група. При годишни дози над 15 mSv, броят на кометите от IV-тип нараства значително.  Незначителните 
вариации в броя на кометите от V-тип може да бъде обяснено с т.н. насищане на кометната опашка. 
Началното нарастване в броя на скъсванията води до удължаване на опашката, но след определено ниво 
на поражение, започва насищане на количеството ДНК в опашката, без промяна на дължината й [Collins, 
2004]. Това беше основание кометите от IV-тип да се приемат за по-надежден индикатор за тежестта на 
клетъчното поражение. Би могло да се предположи, че първоначалното образуване на ssb при годишни 
дози под 5 mSv/а индуцират репаративни процеси, които спомагат за понижаване нивото на спонтанните 
лезии.  

Резултатите от проведеното паралелно изследване за     в кръвна 
плазма от същите лица, са представени на фигура 3. Продуктите на прекисно окисление на липидите се 
разлагат с образуване на малондиалдехид (МДА), чието взаимодействие с тиобарбитурова киселина води 
до формирането на цветен продукт. Коликчеството на последния се измерва чрез абсорбционно-
спектрофотометричен или флуоресцентно-спектрофотометричен анализ и се изчислява концентрацията 
на МДА (в nmol МДА/ ml плазма). 

 

 
 3. Ниво на МДА в кръвна плазма на професионално облъчвани лица 

 
Пунктираната линия показва средната стойност на отчетените за контролата концентрации 

MDA. За експонираните лица тя остава под контролните стойности, ако годишната доза е под 5 mSv 
(р<0,05). MDA е със значимо по-висока концентрация, в сравнение с контролната група, при годишни 
дози, надхвърлящи 15 mSv. Очевидно при дози под 5 mSv/а, концентрацията на активни форми на 
кислорода в кръвна плазма на професионално облъчвани лица, е по-ниска от тази на контролната група. 
При тези условия, по-ниското ниво на двуверижни скъсвания в ДНК на лимфоцитни клетки от същите 
лица, е напълно закономерно. 

Известно е, че има пряка връзка между оксидативния и генотоксичния стрес. Имайки предвид, 
че ДНК е най-важната и добре защитена макромолекула на клетката, би могло да се предположи, че 
здравните ефекти на ниски дози ЙР са резултат и от увреждане на мембраните, които са иницииращо 
събитие за клетъчното поражение [Raleigh et al, 1977]. Бе показано, че продукти на липидната 
пероксидация (като MDA) притежават канцерогенни свойства. ДНК адуктите, продуцирани при 
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взаимодействието с МДА, са свързани с малигнени изменения. Поради това уврежданията в клетъчната 
мембрана може да са първата стъпка в обяснението на връзката между рака и ниските дози радиация 
(Ðurović et al, 2004). Някои автори откриват достоверно повишаване на концентрацията на МДА в 
кръвния серум на изложени на професионален риск работници от ядрената енергетика (Ðurović et al, 
2004). Подобни резултати се интерпретират като следствие от директен ефект и/или недостатъчност във 
функционирането на антиоксидантните системи (Zaider & Fung, 1994; Dainiak &Tan, 1995; Ðurović et al, 
2004).  

Резултатите получени при нашето проучване, ни дават основание да предположим, че 
професионалното облъчване предизвиква дозово зависимо поражение на клетъчната мембрана. Само при 
годишни дози по-ниски от 5 mSv нивото на поражение на клетъчната мембрана е по-ниско от това на 
контролата (фигура 3). Анти-оксидантните системи са първата защита, неутрализираща голяма част от 
свободните радикали. Тези, които остават, могат да взаимодействат с ДНК и да увеличат броя на 
едноверижните скъсвания, или да активират репариращите системи, които пък от своя страна да понижат 
нивото на dsb в клетката. Статистически по-ниското ниво на оксидантен стрес, при годишни дози под 5 
mSv, вероятно се дължи на радиационно индуциран синтез на анти-оксидантни ензими. Следователно, 
можем да заключим, че    -     .  

Допълнително беше извършена оценка на ДНК-поражението въз основа показателите Tail 
Moment и Olive Moment за дозовите нива под 20 mSv. На фигура 4 са представени резултатите от 
алкалната и неутралната електрофореза по отношение на дозата. 
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 4. Ефект на кумулираната върху: a) Tail Moment и b)Olive Moment след неутрална (dsb) и алкална (ssb) 

електрофореза  
 
Получените резултати показват, че по отношение на двойно-верижните ДНК-скъсвания, при 

дози под 10 mSv, нивото на ДНК поражение остава под това на контролната група, а при дози около 15 
mSv се изравняват с нея. За същите проби (за едно и също лице те са изследвани паралелно по метода на 



34  

алкалната и неутралната SCGE) наблюдаваме нарастване в нивото на ssb, която е максимална при дози 
съответстващи на минималните стойности за dsb.  

На пръв поглед е налице противоречие между резултатите за едноверижни и двуверижни ДНК-
скъсвания, тъй като за дозовия интервал 5-10 mSv отчитаме минимум в двуверижните скъсвания и 
максимум в едноверижните. Но при използване на индивидуалната доза, като фактор определящ нивото 
на ДНК-поражение, не се отчита ефектът на времето, за което тя е получена. Знаем колко важен е 
ефектът на времето и колко силно е неговото влияние, не само върху тежестта на радиационното 
поражение, но и върху неговия характер. Затова проведохме изследване за влиянието на “ ” 

 , т.е. дозата в mSv/a, която получаваме за всяко лице като отношение между неговата 
кумулирана доза и трудовия му стаж. Резултатите от анализа на годишните дози до 10 mSv са 
представени на фигура 5. 
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 5. Ефект на условната годишна доза върху: а) Tail Moment и б) Olive Moment след неутрална и алкална 

електрофореза 
 

В този случай, при дози под 10 mSv/a и двойноверижните и едноверижните ДНК-скъсвания се 
задържат на стойности, характерни за контролната група и започват да нарастват при дози над 10 mSv/a. 
Посочените            

     , когато годишните дози не надхвърлят 5 mSv (средна доза 1,92 
mSv/а), бяха потвърдени и при изследване нивото на модифицираните ДНК бази. Наблюдаваните нива на 
модифицирани ДНК бази при експонираните с много ниски дози лица е по-ниско от това на вътрешната 
контролна група (Фигура 6 а и б).         

, при който нискодозовото облъчване има положителен ефект върху функционирането на 
клетките. В случая положителното въздействие е върху бази-изрязващите системи за ДНК репарация. 
Резултатите за групите с средни годишни дози <10mSv показват ниво на променени пуринови и 
пиримидинови бази, близки или по-ниски от контролните.  
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 6. Ниво на модифицираните ДНК бази според условната годишна доза (а) ендонуклеаза III (Nth); и (б) 
формамидо пиримидин гликозилаза (FPG)  

 
  

Пострадиационните промени в протеиновия синтез на левкоцити от периферна кръв беше 
оценяван по количеството на включената маркирана аминокиселина (например 14C-valine). Изотопът 
беше добавян непосредствено след допълнителното in vitro гама-облъчване с 2 Gy. Паралелно, за всяко 
лице бяха зареждани проби с маркирана амино киселина, но без допълнително гама-облъчване. И при 
двата синтеза (спонтанен и индуциран) се вземат предвид броят на белите кръвни клетки, като 
радиометричните стойности са отнесени към 5.106 клетки. Резултатите за PS са представени в 
относителни единици. 

Бяха тествани няколко нелинейни модела на зависимостта на протеиновия синтез от дозата (D). 
Бе установено, че в рамките на най-ниския диапазон (0-20 mSv), най-прецизен е нелинеен, степенен 
модел (F=6.19, p=0.0175) от вида LnPS=A*(LnD^B). Двата параметъра на регресионното уравнение са 
статистически достоверни (съответно, А=3.42, pА<0.0001; и B=0.064, pB=0.0175), като коефициента на 
корелация между CD и PS е R=0.3786, a зависимостта се илюстрира със степенната крива (фигура 7). 
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 7. ависимост на протеиновия синтез от кумулираната доза (0-20 mSv, разпределени в групи до 1, 5, 10, 15 и 

20 mSv) 
 
Достоверната нелинейна степенна зависимост между дозата и протеиновия синтез в интервала от 

0 до 20 mSv подкрепя идеята за нелинейна и дори U-образна промяна на PS. Отначало (в рамките на 
изследвания диапазон от дози) се наблюдава увеличаване («стимулиране») на PS, който достига 
максимум при 10 mSv), с последващо задържане в нивото и вероятно спадане при дози надхвърлящи 20 
mSv. Потвърждаването на това предположение се нуждае от допълнителни анализи и статистическо 
моделиране. Извън статистическото моделиране, бихме могли да получим допълнителна информация за 
евентуалната промяна на протеиновия синтез с нарастване на дозата хронично гама облъчване, ако го 
изследваме паралелното със спонтанния и/или индуцирания репаративен ДНК синтез. Спонтанния ДНК 
синтез предоставя информация за натрупването на потенциално-летални увреждания в левкоцитната 
клетка, а индуцирания репаративен ДНК синтез – за репаративния капацитет и евентуално адаптивните 
възможности на клетката. При проведеното изследване, групирането на резултатите е направено в 
зависимост от „средната” годишна доза (таблица 6).  

Controls:  

3.83 (95%CI 3.71 3.95)   
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 6. Средни стойности на изследваните параметри 

 [mSv/ ]  
 

 <5 
(1.93±0.92) 

<10 
(7.2±1.52) 

<15 
(12.72±1.28) 

<20 
(16.88±1.39) 

>20 
(23.58±1.87) 

PS** 1.06/0,16/0,02 1.23/0,14/0,003* 1.14/0,12/0,03* 1.08/0,09/0,03 0.98/0,10/0,03 0.95/0,11/0,03* 

RSsp 0,70/0,07/0,02 0,54/0,15/0,03* 0,65/0,05/0,02 0,73/0,08/0,03 0,81/0,12/0,03* 0,91/0,20/0,07* 

RSind 0,70/0,12/0,03 0,81/0,08/0,02* 0,74/0,13/0,04 0,65/0,12/0,04 0,63/0,17/0,05 0,58/0,12/0,04* 

n 16 18 12 10 12 12 

*  < 0.05  ; **      /SD/SE 
 
За дози до 15 mSv/а средната стойност на PS е съизмерима с тази на контролната група, а в 

последните две групи - намалява, но измененията са статистически достоверни само при дози 
надхвърлящи 20 mSv/а. 

При разпределяне на получените резултати по начин, съответстващ на анализа на протеиновия 
синтез, наблюдаваме сходна зависимост. За групата с дози до 5 mSv/а се установява статистически 
достоверно по-високо ниво на RSind в сравнение с контролата. За дози до 15 mSv/а средната стойност е 
съизмерима с тази на контролната група. В последните две групи RSind намалява, но статистически 
значими са измененията само за дози над 20 mSv/а.  

По отношение на спонтанния репаративен синтез: за групата с дози до 5 mSv/а (средна доза 1.93 
mSv/а) е налице статистически достоверно по-ниско ниво на спонтанния репаративен синтез в сравнение 
с контролната група. При следващите две групи (средни дози 6.91 и 12.72 mSv/а) средните стойности 
стават съизмерими с тези на контролната група. За последните две групи (средни дози 16.88 и 23.58 
mSv/а), се наблюдава повишаване на RSsp, което е значимо спрямо нивото на контролата. 

Беше предположено, че ниски дози ЙЛ отключват специфични гени, увеличаващи нивото на 
генни продукти, които подпомагат компенсаторната защитна реакция на клетката (Laval, 1991; Marinova 
и др., 1990). Беше намерена тясна връзка между Х-индуцираните протеини в клетъчни култури и 
репаративните процеси, оценявана по намалението в броя на клетките с трансформиран генотип (Edward 
et al, 1991). Проведените от нас експерименти с левкоцити от периферна кръв потвърдиха тези резултати, 
с намерената обратната връзка между нивото на протеиновия синтез и нивото на потенциално-леталните 
поражения, както и с факта, че разликата в нивото на протеиновия синтез, в присъствие и отсъствие на 
кофеин, съответства на възможноста за репарация след радиационното въздействие. Редица автори 
съобщават за по-голямо количество синтезирани белтъци след активиране на репарационните системи от 
ниски дози (Спитковский, 1992; Boothman et al, 1991; Edward et al, 1991; Marinova et al, 2000; Ikushima et 
al, 1996; Wolff, 1998). Публикувани са данни доказващи инхибирането на репликативния ДНК синтез, 
след облъчване с ниски дози (Feinendengen et al. 1987), което се свързва с промени в синтеза на 
антиоксидантни ензими.  

Предполагаме, че        , 
         , което я прави по-резистентна 

към последващи облъчвания с високи дози. Проведеното паралелно изследване на PS и индуцирания 
репаративен синтез в левкоцити от периферна кръв на оперативно-ремонтен персонал на АЕЦ, след 
допълнително in vitro облъчване с 2 Gy подкрепи тази хипотеза (фигура 8). Хроничното професионално 
облъчване на работниците разглеждаме като “иницииращо” съгласно класическата схема за адаптивния 
отговор. Протеиновият синтез, чиято промяна в диапазона на много ниските дози съответства предимно 
на синтеза на репаративни ензими, следва хода на индуцирания репаративен синтез. Репаративната 
активност закономерно спада с нарастване на дозата, като само за групата до 5 mSv/а показва 
статистически достоверно по-висока стойност в сравнение с контролата.  

 

 

 
 6. Средни стойности на изследваните параметри 

 [mSv/ ]  
 

 <5 
(1.93±0.92) 

<10 
(7.2±1.52) 

<15 
(12.72±1.28) 

<20 
(16.88±1.39) 

>20 
(23.58±1.87) 

PS** 1.06/0,16/0,02 1.23/0,14/0,003* 1.14/0,12/0,03* 1.08/0,09/0,03 0.98/0,10/0,03 0.95/0,11/0,03* 

RSsp 0,70/0,07/0,02 0,54/0,15/0,03* 0,65/0,05/0,02 0,73/0,08/0,03 0,81/0,12/0,03* 0,91/0,20/0,07* 

RSind 0,70/0,12/0,03 0,81/0,08/0,02* 0,74/0,13/0,04 0,65/0,12/0,04 0,63/0,17/0,05 0,58/0,12/0,04* 

n 16 18 12 10 12 12 

*  < 0.05  ; **      /SD/SE 
 
За дози до 15 mSv/а средната стойност на PS е съизмерима с тази на контролната група, а в 

последните две групи - намалява, но измененията са статистически достоверни само при дози 
надхвърлящи 20 mSv/а. 

При разпределяне на получените резултати по начин, съответстващ на анализа на протеиновия 
синтез, наблюдаваме сходна зависимост. За групата с дози до 5 mSv/а се установява статистически 
достоверно по-високо ниво на RSind в сравнение с контролата. За дози до 15 mSv/а средната стойност е 
съизмерима с тази на контролната група. В последните две групи RSind намалява, но статистически 
значими са измененията само за дози над 20 mSv/а.  

По отношение на спонтанния репаративен синтез: за групата с дози до 5 mSv/а (средна доза 1.93 
mSv/а) е налице статистически достоверно по-ниско ниво на спонтанния репаративен синтез в сравнение 
с контролната група. При следващите две групи (средни дози 6.91 и 12.72 mSv/а) средните стойности 
стават съизмерими с тези на контролната група. За последните две групи (средни дози 16.88 и 23.58 
mSv/а), се наблюдава повишаване на RSsp, което е значимо спрямо нивото на контролата. 

Беше предположено, че ниски дози ЙЛ отключват специфични гени, увеличаващи нивото на 
генни продукти, които подпомагат компенсаторната защитна реакция на клетката (Laval, 1991; Marinova 
и др., 1990). Беше намерена тясна връзка между Х-индуцираните протеини в клетъчни култури и 
репаративните процеси, оценявана по намалението в броя на клетките с трансформиран генотип (Edward 
et al, 1991). Проведените от нас експерименти с левкоцити от периферна кръв потвърдиха тези резултати, 
с намерената обратната връзка между нивото на протеиновия синтез и нивото на потенциално-леталните 
поражения, както и с факта, че разликата в нивото на протеиновия синтез, в присъствие и отсъствие на 
кофеин, съответства на възможноста за репарация след радиационното въздействие. Редица автори 
съобщават за по-голямо количество синтезирани белтъци след активиране на репарационните системи от 
ниски дози (Спитковский, 1992; Boothman et al, 1991; Edward et al, 1991; Marinova et al, 2000; Ikushima et 
al, 1996; Wolff, 1998). Публикувани са данни доказващи инхибирането на репликативния ДНК синтез, 
след облъчване с ниски дози (Feinendengen et al. 1987), което се свързва с промени в синтеза на 
антиоксидантни ензими.  

Предполагаме, че        , 
         , което я прави по-резистентна 

към последващи облъчвания с високи дози. Проведеното паралелно изследване на PS и индуцирания 
репаративен синтез в левкоцити от периферна кръв на оперативно-ремонтен персонал на АЕЦ, след 
допълнително in vitro облъчване с 2 Gy подкрепи тази хипотеза (фигура 8). Хроничното професионално 
облъчване на работниците разглеждаме като “иницииращо” съгласно класическата схема за адаптивния 
отговор. Протеиновият синтез, чиято промяна в диапазона на много ниските дози съответства предимно 
на синтеза на репаративни ензими, следва хода на индуцирания репаративен синтез. Репаративната 
активност закономерно спада с нарастване на дозата, като само за групата до 5 mSv/а показва 
статистически достоверно по-висока стойност в сравнение с контролата.  
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                                      а) 
 

б) 

 8. Промени в индуцирания рeпаративен синтез (а) и в протеиновия синтез (б), в    зависимост от 
„условната” годишна доза (*р<0.05). 

 
Тенденцията за намаляване на индуцирания репаративен ДНК-синтез с нарастване на дозата, 

съответства на нарастването на потенциално-леталните поражения (оценени по RSsp) и относително по-
ниските стойности на протеиновия синтез (фигура 9).  

Вероятна причина може да бъде уравновесяването между степента на стимулиране на 
клетъчните защити и компенсиране количеството на радиационно-индуцираните ПЛУ, което дава 
възможност за намаляването им, под стойността на спонтанно възникващите. Редица автори също 
установяват, че професионалното облъчване предизвиква адаптивен отговор в човешки лимфоцити 
(Phol-Ruling et al., 1991; Bosi&Olivieri, 1989; Wolf, 1996). Знае се, че репарационните механизми могат да 
бъдат активирани от нарастване на дозата с около 30 – 40 % над природния радиационен фон, условие, 
което е изпълнено само за дози под 5 mSv/а.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. Ниво на потенциално -леталните поражения (RSsp) 
 
Представените резултати показват, че протеиновият синтез при ниски дози, от порядъка на 

естествения радиационен фон (<5 mSv/a) е свързан със синтеза на репаративни ензими, докато при 
високи дози, най-вероятно е отражение на цитотоксичния ефект на радиацията. Това предположение се 
подкрепя и от резултатите при паралелното изследване на PS и хромозомни аберации. При дози 
надхвърлящи 1 Gy, стръмното нарастване на протеиновия синтез е израз на генотоксичното действие на 
ЙЛ и съответства на нарастване броя на хромозомните аберации  - фигура 10 (Marinova et al, 2001). 

 

Repair capacity vs. annual dose

*

*

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

annual dose, mSv/a

R
S 

in
d 

[R
el

U
]

Control average

SE

Protein synthesis vs. dose effect

*

*

*
0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

0 5 10 15 20 25

Annual dose, [mSv/a]

PS
, [

R
el

U
]

Control average
SE

Dose, mSv/y

0 10 20

R
S

sp

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1



38  

 Dose (Gy)

0 1 2 3 4 5

P
S

 (%
)

150

200

250

300

350

400

450

 
                            а)               б) 

 10. Дозова зависимост на промените в броя на индуцираните дицентрици (а) и  протеиновия синтез (б). 
 
Връзката доза-ефект, в целия диапазон от кумулирани (mSv) и годишни (mSv/a) дози, разделени 

на 5 под-групи, спрямо трите променливи (RSSP, RSIND и PS), беше анализирана чрез линейна 
интерполация. Бяха построени три-измерни (3D) модели (rotating surface maps) за всеки показател (вид 
синтез) поотделно.  

 
 

 11. Промени в спонтанния репаративен синтез 
 
Те представляват моделно изображение на линейната зависимост по трите оси (X, Y и Z), като 

интензивността на всеки показател (отбелязан по оста Z), може да бъде отчетен по приложената 
вертикална цветна скала. Така се откроява по-ясно ефекта на годишната доза  , след 
групиране на изследваните показатели в 5 под-групи (до 1, 5, 10, 15, 20 mSv/a)   , и 
в зависимост от кумулираната доза като  . 

Наблюдаваме почти линейно нарастване на спонтанния репаративен ДНК синтез (RSSP), в 
зависимост от двата фактора - „средна“ годишна доза и кумулирана доза с пик при най-високите 
стойности и на двата фактора (кумулирани дози над 300 mSv и годишни дози на 15 mSv), като цветът се 
променя от лилаво-син до зелен – фигура 11. 

При индуцирания репаративен ДНК синтез (RSIND), се наблюдава ясно изразена вълнообразна 
промяна по продължение на целия диапазон и за двата фактора („средна“ годишна доза и кумулирана 
доза), като могат да се видят спадове (с цвят от синьо към виолетово) и при по-високи стойности на 
факторите – фигура 12. 
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 12. Промени в индуцирания репаративен синтез 
 

Според нас вълнообразния характер на промяна за този показател е биологично логичен, защото 
нивото на репаративен капацитет към последващо облъчване с по-висока доза при лица професионално 
ангажирани в ядрената индустрия, е резултат не само от наличието/проявлението на адаптивен отговор, 
но зависи и от индивидуалната лъчечувствителност на лицето, която е генетично детерминирана. 

Най-интересна повърхност на картата-модел се наблюдава за протеиновия синтез (фигура 13). 
При по-ниски стойности на годишните дози (под-групи 1 и 2 - с дози съответно до 1 mSv/а и до 5 mSv/а) 
и кумулирани дози под 100 mSv, се наблюдават относително по-високи стойности на PS (зелен пик, в 
дясната част). Същевременно има ясно изразени редица падини/вдлъбнатини на повърхността на картата 
при по-високи стойности на факторите (отново, от светло-синьо към виолетово-лилаво). 

 

 
 

 13. Промени в протеиновия синтез 
 
Например, при кумулирани дози под 100 mSv и годишни дози между 5 mSv и 15 mSv (2-ра и 4-та 

под-група), се наблюдава   PS (   ,  ), който след това отново 
започва да се увеличава с увеличаване на кумулираната доза, при една и съща средногодишна доза (виж 
предния, най-близък контур на повръхността, който описва хипербола – като спада отначало, а после при 
под-група 4 отново започва да нараства при ниво на кумулираната доза около 300 mSv). 

Как можем да обясним разликите в протеиновия синтез, при кумулирани дози под 100 и над 300 
mSv? Допускаме, че при дози до 100 mSv, нивото на PS зависи от възможностите на индивидуалния 
репаративен капацитет на лицето и е по-скоро израз на неговото стимулиране. При дози над 300 mSv, 
когато границата на ниските дози е надхвърлена, PS нараства заради цитотоксичното дейдствие на 
йонизиращото лъчение. Това предположение намира потвърждение, ако проследим с кой от 
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репаративните синтези и как корелира PS. Например, по-висок PS в комбинация с по-ниско ниво на RSSP, 
каквато наблюдаваме при кумулирани дози под 200 mSv и годишни дози до 5 mSv/а, означaва репарация 
на потенциално-леталните поражения т.е. бихме могли да предположим    . 
Обратното е в сила при кумулирани дози надхвърлящи 200 mSv в комбинация с годищни дози над 10 
mSv/а и е    . Едновременно нарастване на PS и RSIND предполага 

   .  
Следователно анализът на триизмерните модели дава      

       300 mSv,         
  .  

 
 

 
1.  Установено беше статистически достоверно понижаване на потенциално-леталните поражения 
при лица със средна годишна доза по-ниска или равна на 5 mSv/а в сравнение с контролната 
група. Този резултат интерпретираме като маркер за    . 

2. За същия дозов интервал бе доказано статистически достоверно понижаване броя на 
двуверижните скъсвания в ДНК молекулата, което е указание за    

    . 
3. Бе установен по-висок репаративен капацитет за групата с дози до 5 mSv/а след допълнително in 

vitro облъчване с 2 Gy, показателно за наличие на адаптивен ефект. Резултатът подкрепя 
допускането за       . 

4. При същата група намираме статистическо достоверно      
, оценено по концентрацията на малондиалдехид в кръвния серум на изследваните лица, 

което може да се интерпретира като       .  
5. Увеличеният синтез на радиационно индуцирани протеини след in vitro облъчване с 2 Gy, при 
професионално облъчване под 5 mSv/а, може да се свърже със     

          , 
характерни за ниски дози. 
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II.   -   
 

. , . , . , . , . , . , . , . , 
. , . , . , . , . , . , .  

  
Лаборатория ”Радиационна генетика” към секция „Радиобиология” провежда системен 

генетичен мониторинг на лица от АЕЦ «Козлодуй», подложени на професионално облъчване. От 1990 
година насам са изследвани 294 лица, от които около 238 работници от контролираната зона, подложени 
на регулярен дозиметричен контрол. Контролната група е обособена от административния състав на 
централата и от други цехове, които не са ангажирани професионално с източници на йонизиращи 
лъчения (ИЙЛ). Използваните методи се препоръчват от Международната Комисия по Радиационна 
Защита (ICRP, 1990) за оценка на радиационно въздействие при човека и са утвърдени като световна 
практика: хромозомни аберации (ХА) и микронуклеус тест (МНТ), а напоследък молекулярно-
цитогенетичния метод флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) и микронуклеуси с центромер. 
Изследванията се провеждат в лимфоцити от периферна кръв.  

Радиационното въздействие на лица, работещи в атомни централи се определя като хронично, 
протрахирано и е с ниски дози и мощностни на дозите. Възможните здравни последици са стохастични. 
Основно значение имат злокачествените заболявания, които могат да възникнат след определен латентен 
период. Това налага провеждането на постоянно наблюдение по показатели, отразяващи вероятността от 
възникването им. Един от най-подходящите ранни биомаркери за повишен канцерогенен риск са 
хромозомните аберации и произлизащите от тях микронуклеуси (Hagmar, 1998, 2004; Bonassi, 2000). 

 на провеждания в лаборатория „Радиационна генетика” мониторинг е да анализира 
наличието на генетично увреждане и евентуално причинно-следствена връзка между установените 
различни видове хромозомни аномалии и радиационния фактор. Разпределението на проведените 
анализи е представено на таблица 1. 
 

 1. Брой на изследваните лица по цитогенетични показатели 
 
 
 
 
 

 
 
 
За статистическа обработка на въведените данни е използвана Windows компютърна програма 

SPSS Base 11,0 Guide, Chicago 2001. В зависимост от кумулираните дози работниците са разделени на 7 
групи (фигура1). Най-високата получена кумулирана доза е 775,71 mSv. Няма случаи на надвишаване на 
граничната индивидуална годишна доза от 50 mSv (ОНРЗ, 2004). 
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 1. Процентно разпределение на работещите в АЕЦ в зависимост от акумулираните дози (mSv) 

 
    е най-чувствителен за доказване на радиационно въздействие при 

човека. Препоръчително е лицата, показали повишено ниво на ХА, да бъдат обособявани в групи с 

   FISH   
 

Работници 204 204 47 238 
Контроли 51 38 30 56 
Общо 255 242 77 294 
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повишен риск за възникване на злокачествени заболявания. Хромозомната аберация дицентрик (фигура 
2) е утвърден биодозиметър (Bauchinger, 1995) и се прилага за биологична оценка на получената доза при 
радиационни аварии (Edwards, 1997, IAEA 2001).  
 

 
 2. Метафазна пластинка на лимфоцит от човешка периферна кръв с наличие на дицентрик и съпътстващ 

фрагмент. Оцветяване по Гимза 
 

    е бърз, лесно изпълним и е подходящ при изследване на 
големи контингенти лица, подложени на радиационно въздействие (Lee et al., 1995). Микронуклеусите в 
периферни лимфоцити са допълнителни ядра, резултат от формирани хромозомни увреждания  
(фигура 3).  

 
 3. Бинуклеарен лимфоцит от човешка периферна кръв с наличие на микронуклеус в цитоплазмата. 

Оцветяване по Гимза 
 

 in situ         метод, даващ възможност за 
отчитане на стабилни хромозомни преустройства – транслокации. Те са подходящ индикатор за 
ретроспективна оценка на минало лъчево въздействие или на протрахирано облъчване в професионални 
условия, каквото е при работещите в АЕЦ. 

 

  
 4. Метафазна пластинка на лимфоцит от човешка периферна кръв хибридизирана с ДНК проба за 

хромозоми  1, 4 и 11  
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   напоследък се прилага в комбинация с  in situ 
         , като се дава възможност 

за установяване на кластогенния ефект на йонизиращата радиация (фигура 6). 
 

    
 

 6. Флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) с панцентромерна ДНК проба. Бинуклеарен лимфоцит с 
центромер положителен микронуклеус 
 
 За по-задълбочен анализ на зависимостта на отчетените показатели от дозата, работниците са 
обособени в 7 групи (таблица 2). 
 

 2. Дозово натоварване на изследваните работниците 
      , mSv   
≤ 20 52 
20,01 - 100 45 
100,01 - 200 26 
200,01 - 300 41 
300,01 - 400 40 
400,01 - 500 14 
> 500  12 

 
Честотата на всички изследвани показатели в лимфоцити от периферна кръв на работници от АЕЦ 

(цитогенетични - хромозомни аберации и микронуклеуси), както и честотата на молекулярно-
цитогенетичния показател стабилни транслокации е статистически значимо повишена в сравнение с 
контролната група  лица от същото предприятие (таблица 3). 

 
 3. Средна честота на хромозомни увреждания в лимфоцити от периферна кръв в зависимост от дозата 

, mSv   , 
(%)±SD 

, 
(%)±SD 

  
, 

(‰)±SD 

 
, 

(%)± SD 
Контроли 1.36 ± 0.77 0.02 ±  0.08 14.67 ± 6.56 0.54 ± 0.53 
≤ 20 1.48 ± 0.94 0 15.14 ± 6.48 0.39 ± 0.31 

20.01 - 100 1.71 ± 1.05 0.05 ± 0.14 15.73 ± 8.56 0.66 ± 0.38 
100.01 - 200 1.81 ± 0.92* 0.13 ± 0.21** 15.75 ± 5.92 1.05 ± 0.80** 
200.01 - 300 1.95 ± 1.20* 0.15 ± 0.26** 19.17 ± 7.92** 1.80 ±1.09*** 
300.01 - 400 1.92 ± 0.93** 0.09 ± 0.19* 24.05±11.51*** 1.24 ± 0.89** 
40001 - 500 2.01 ± 1.31** 0.14 ± 0.23** 23.00 ± 7.75*** 2.15 ±1.10*** 

> 500 3.08 ± 1.85*** 0.38± 0.59*** 23.89 ± 8.20***  
 

  1.85 ± 1.14** 0.10 ± 0.25** 18.86 ± 8.99** 1.32 ±1.04*** 

   : * p < 0.05; **p < 0.01; ***p<0,001 
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Резултатите за всеки показател поотделно, са представени на фигури 7, 8, 9 и 10.  
 

 
 7. Честота на клетки с аберации (%) 

 
Клетките с хромозомни аберации за облъчените лица е статистически значимо повишена (р<0,01) 

спрямо честотата им в контролната. Повишението на общият им брой се дължи на аберациите от 
хромозомен тип - дицентрици. Повишението на хромозомните аберации (дицентрици и пръстени) е най-
отчетливо при дози над 100 mSv (р<0,01) (фигура 8).  
 

 
 8. Честота на дицентрици и пръстени (%) 

 
По отношение честотата на клетките с микроядра повишението е най-отчетливо при дози над 200 

mSv (фигура 9).  
 

 
 9. Честота на клетки с микронуклеуси (‰) 

 
Стабилните транслокации, отчетени по метода FISH и представени като геномна честота, също се 

повишават след нарастване на дозите над 100 mSv (р<0,001), като тяхното повишение в групата на 
експонираните работници е най-изразено в сравнение с останалите изследвани цитогенетични параметри. 
Данните са представени на фигура 10. 
 

 
 10. Геномна честота на транслокации (%) 
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Общото заключение е, че    (   )  
           

  100 mSv. Клетките с  нарастват значимо при лицата с дози  200 mSv. 
Проучването не доказва влияние на допълнителни вредни фактори като тютюнопушене, употреба 

на алкохол, рентгенови изследвания, контакт с пестициди и боледуване от хепатит върху честотата на 
хромозомните увреждания. Влияние върху изследваните патологични индикатори се установява 
единствено за       .  

Статистическият анализ на данните от проведените генетични изследвания показва модел на 
регресионна зависимост от линеен тип между доза и изследваните показатели, като навсякъде 
зависимостта е относително слаба с нисък кофициент на детерминация. Най-висок кофициентът “R²” е 
получен за стабилните транслокации (R²=0,31), което показва, че при протрахирано въздействие с ниски 
дози йонизиращо лъчение те най-точно отразяват радиационното въздействие.  
 

        
Известно е, че ЙЛ предизвиква предимно кластогенно увреждане на генетичния апарат. 

Идентифицирането му чрез анализ на микронуклеусите за наличие или отсъствие на центромери 
повишава чувствителността на микронуклеус теста. За това проведохме флуоресцентна in situ 
хибридизация (FISH) с човешка панцентромерна ДНК проба. На фигури 11 и 12 са представени  
резултатите от прилагане на този подход върху 32 лица.  

 

50.30% 49.70%

 +
 -

 
 11. Съотношение на Ц+/- МН при облъчени 

50.10% 49.90%

 +
 -

 
 12. Съотношение на Ц+/- МН при контроли 

 
Получените данни не показва различия в съотношението между центромер положителните и 

центромер отрицателни микронуклеуси (Ц+/- МН), както в групата на експонираните лица, така и в 
контролната група. 

Регистрираните повишени стойности на цитогенетични показатели корелират с резултатите от 
хромозомния анализ, проведен от други автори при изследване на работници от ядрената индустрия 
(Bauchinger, M. 1995, Braselmann, H.1995, Chung, H. W.,1996, Evans, H. 1979, Leonard, A.,1984, Lloyd, 
D.,1980, Lloyd, D.,2001).  

За някои групи лица от АЕЦ „Козлодуй”- с дълъг трудов стаж и    200 mSv, е 
установено статистически значимо увеличение на хромозомните аберации, микронуклеуси и сестрински 
хроматидни обмени (Буланова, 1999). В друго изследване, проведено също с работещи в АЕЦ, е отчетено 
повишение в честотата на микронуклеусите (Vaglenov, et al, 1997).  

Данните от анализа на стабилни транслокации по метода на флуоресцентна in situ хибридизация с 
ДНК проби за цели хромозоми (хромозома 1, 4 и 11) показват тенденция за значително -  

        . Това наблюдение е в съгласие с 
резултатите на други автори, базирани на обширни изследвания на персонал от ядрената енергетика 
(Tucker,  2005, Tawn, 2006). От всички използвани показатели -      

   (“r “Spearmаn’s = 0,607). Очевидно, те са най-подходящият 
биомаркер за оценка на генетичното увреждане при лица, подложени на пролонгирано въздействие с 
ниски дози йонизиращи лъчения в професионални условия. 

Нашите проучвания показват, че цитогенетичните биомаркери са важен инструмент в изследване 
на радиационното въздействие при човека от околната среда и в професионални условия. Тяхната роля 
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като ранен индикатор за канцерогенен риск допринася за все по-широкото им използване при 
мониторинг на човешки популации.  

Провежданият генетичен мониторинг през последните години показва    , 
      (таблица 4).  

 
 4. Средна честота на изследваните хромозомни увреждания 

    
(  FISH) 

,  
+/-SD 

,  
+/-SD 

   
(  ) , %  * 

(mSv) 
    2002 г. 
Работници 15 0.12±0.10 2.10±0.27   480 
Контроли 15   0.03±0.02 0.64±0.17    
   2005 г. 
Работници 15 0.07±0.10 1.32±0,09 42 18.46±6.72 220 
Контроли 10 0 0.32±0.03 22 12.16±5.59  
    2007 г. 
Работници 15 0.05±0.03       0.85±0.23 35 15.71±6.06 120 
Контроли 10 0.02±0.02       0.47±0.12 15 20.00±8.63  

*      
 
Дори по отношение на микронуклеарния тест, нивото за контролата през 2007г е по-високо от това 

на облъчените лица. Строгият радиологичен контрол, който се извършва в АЕЦ, както и намалението на 
индивидуалните годишни ефективни дози, обясняват по-добрите резултати от генетичните изследвания в 
последните години.  

 
 

 
1. Честотата на хромозомните увреждания е достоверно повишена в сравнение с контролната група:  

- по тест хромозомни аберации (аберантни клетки, аберации общо, дицентрици и пръстени) 
      100 - 200 mSv. 

- нестабилните аберации от хромозомен тип (дицентрици и пръстени) показват -  
,     -   100 – 200 mSv. 

- по микронуклеус тест значима разлика се наблюдава    200 – 300 mSv.  
2. Не бяха установени различия в относителната честота на микронуклеуси, състоящи се от 
ацентрични фрагменти или цели хромозоми. 

3. Стабилните хромозомни абераци също показват достоверно повишение    100-200 
mSv. Корелацията с дозата при този показател е най-добре изразена. 

4. Не беше установен синергичен ефект с изследваните съпътстващи фактори – тютюнопушене, 
употреба на алкохол и пр. Честотата на стабилните транслокации показва умерена корелация с 
възрастта на изследваните лица. 
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III.   
 

 ”           ” 
 

Националният център по радиобиология и радиационна защита провежда дългогодишно 
наблюдение на здравното състояние на работниците от атомната електроцентрала в Козлодуй, 
практически от пускането й в експлоатация. В здравния мониторинг са включени прегледи от различни 
медицински специалисти и утвърдени клинико–лабораторни тестове, които дават възможност за 
откриване на промени, показателни за детерминираните радиационни ефекти. Облъчването на работещи 
в ядрената индустрия е хронично, с ниски дози и мощности на дозата, при което евентуалните вредни 
ефекти имат стохастичен характер, с изключение на аварийните ситуации.  

 на провежданите клиничните прегледи и изследвания е регистриране на новооткрити 
заболявания и промоция на здравето, за намаляване на здравният риска свързан с работната и жизнената 
среда посредством: 

- идентифициране на вредните фактори, включително вредни навици; 
- оценка на здравният риск породен от тези вредни фактори; 
- дефиниране и прилагане на мерки способстващи за намаляване на здравният риск. 
Извършваните прегледи и изследвания отговарят на изискванията на националното законодателство 

за профилактика на здравето на професионални контингенти, както и на препоръките на Световната 
здравна организация и Международната агенция за атомна енергия за обема, реда и принципите на 
провеждане на тяхното медицинско наблюдение. Задължителният анализ на хемопоетичната система 
произтича от доказаната й висока лъчечувствителност. Освен това тя е интегрална система на организма, 
която реагира на различни агенти. Иимунната система играе ключова роля в патогенезата на повечето 
заболявания и съществява защитата на организма от различни инфекции, променени собствени тъканни 
антигени, тумори. Настъпилите в нея промени биха могли да повишат риска за развитие на редица 
заболявания, някои с фатален изход. Различна е картината на имунния статус при ниски нива на 
облъчване (под 0,2 Gy) характерни за ядрената енергетика, като някои автори обсъждат дори известно 
стимулиране на имунния отговор. Прилагането на маркери за индивидуална лъчечувствителност в 
здравния мониторинг на АЕЦ позволява да се определи индивидуалната биологична толерантност на работника 
към въздействието на йонизиращата радиация и да се подобри административният подбор на лицата, които 
биха могли да бъдат подложени на повишено планирано облъчване, например изпълнението на рискови 
ремонтни операции в зоната със строг режим. 

Здравословното състояние на работещите в АЕЦ анализирахме в няколко направления: 
1. Проучване зависимостта между регистрираните заболявания, факторите на работната среда 
и/или вредните навици. 

2. Оценка на здравословното състояние по показатели за заболеваемост с временна 
нетрудоспособност. 

3. Оценка по данни от клинико-лабораторни изследвания като интегрален показател за състоянието 
на организма. 

4. Оценка на промените в клетъчния и хуморален имунитет за проследяване механизмите на 
адаптация или активиране на компесаторни биологични механизми.  

5. Индивидуалната лъчечувствителност.  
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III.1. ЗАВИСИМОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ 
 

. , . , . , . , .  
 

Персоналът на АЕЦ Козлодуй подлежи на динамично медицинско наблюдение, което се 
провежда от нейната Медицинска служба. Паралелно, рискови групи работници се обследват ежегодно и 
от екипи на НЦРРЗ с цел проверка качеството на здравния мониторинг и провеждане на допълнителни 
относително специфични изследвания. В резултат на нормативно регулираните предварителни и 
периодични медицински прегледи се осигурява един по-добър начален (входящ) здравен статус и ранно 
откриване, регистрация и лечение на възникващите заболявания.  

Общоприетите оценки на риска за развитие на радиогенен рак при ниски дози и мощности на 
дозата се базират на екстраполация от данните за облъчвания с високи дози получени от проучвания 
върху преживелите атомните бомбардировки и от пациенти подложени на лъчетерапия, т.е. групи от 
хора, получили средни и високи дози за кратко време. Получаваните средни годишни ефективни дози в 
АЕЦ-Козлодуй са в диапазона на много ниските (до 20 mSv). Най-високи дози са регистрирани при 
персонала на реакторен цех, преработка на радиоактивни отпадъци и системата за управление и защита. 
С относително най-високи дози е персоналът от ремонтните групи, а най-ниско, често граничещо с 
фоновото облъчване, получават лицата работещи на площадката, но извън контролираната зона. През 
периода на експлоатация на АЕЦ Козлодуй има само единични случаи на превишаване на границата на 
годишната доза, предимно в началните години на експлоатация. Всеки отделен случай е обследван и са 
предприемани необходимите мерки за компенсиране на дозите съгласно действащото в страната 
законодателство. Не са установени патологични отклонения в здравното им състояние, които да се 
дължат на радиационното въздействие. 

Има три основни дизайна на епидемиологично проучване, като всеки един от тях се базира на 
данни за заболеваемост, болестност и смъртност и има своите практически предимства и ограничения. 
Провежданото от нас като дизайн е най-близо до т.н „разрезни” (cross-sectional) епидемиологични 
проучвания. Събираните данни и регистрираните заболявания показват каква е болестността към 
момента на проучването и тя се сравнява със средната за страната. Специално внимание е отделяно на 
някои групи заболявания, поради потенциалната им връзка с радиационното въздействие - карциноми, 
левкози, спонтанни аборти, мъртвораждания. Бе устяновено, че тяхната честота е съпоставима със 
средните показатели за страната. Осигуряваните от НЦРРЗ периодични прегледи от лекари с различни 
клинични специалности и задължителна втора специалност по радиобиология, в съответствие с 
изискванията на Директива 96/29 EUROATOM от 13.05.1996, позволява по-добра откриваемост и 
регистрация на някои заболявания в сравнение с обичайната практика в страната.  

На първите три места неизменно са заболяванията на зрителния анализатор, артериалната 
хипертония и наднорменото тегло (фигури 1, 2 и 3).  

 

 
 1. Регистрирани заболявания на зрителния анализатор при работещи в АЕЦ"Козлодуй" по години на 

изследване 
 

Регистрираният висок процент заболявания на зрителния анализатор се дължи основно на 
нарушения в рефракцията и цветоусещането (далтонизъм). Част от тези заболявания са вродени и не се 
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повлияват от въздействието на йонизиращите лъчения или фактори на работната среда. Друга причина за 
тези резултати е факта, че работещите преминават задължително на профилактичен преглед при 
офталмолог и тези диагнози се регистрират в много по-голяма степен в сравнение със средното за 
страната.  

Артериалната хипертония и затлъстяването са в резултат на множество фактори от ендогенен и 
екзогенен произход, и са рискови фактори за заболявания със значителни здравни, социални и 
икономически последици. В конкретния случай не откриваме връзка с професионалното облъчване. Като 
най-вероятна причина за тези резултати можем да посочим сменният режим на работа предизвикващ 
допълнителен стрес, както и връзката между артериалната хипертония и затлъстяването – социален 
проблем за българското население. В последните години службата по трудова медицина (СТМ) на АЕЦ 
разработи и приложи програми за първична и вторична профилактика, които включват диетично хранене 
на работното място, възможност за спорт и контролиране на някои клинико-химични показатели на 
въглехидратната и мастната обмяна ежегодно при лица над 40г. Това дава възможност за ранно 
откриване на пациентите в риск и предприемане на подходящи профилактични мерки. Началните 
резултати са налице – спад по този показател в последното проучване.  
 

 
 2. Регистрирани случаи на Артериална хипертония при работещи от АЕЦ"Козлодуй" по години на 

изследване 
 

 
 3. Регистрирани случаи на затлъстяване при работещи в АЕЦ "Козлодуй" по години на изследване 

 
Констатиран е и висок процент на заболяванията на слуховия анализатор. В този случай, освен 

адекватната регистрация при периодичните прегледи значение има и наднорменият шум в някои 
производствени помещения, което налага засилен контрол за използване на лични предпазни средства. 

На таблица 1 са представени резултати от проучвания сравняващи данните по групи заболявания 
в АЕЦ сравнени с тези за страната.  
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 1. Регистрирани заболявания по класове болести 

1993 . 1  1994 . 2001 . 
  

   
    

 
 

 
 

 
Сърдечно-съдова система 15 95 47 98 20.6 133 
Артериална хипертония 153 50-1802 136 55-1822 127 112 
Дихателна система 35 641 28 641 58 518 
Храносмилателна система 35 70 100 78 62 66 
Пикочо-полова система 22 76 59 76 44.5 79 
Нервна система 22 188 77 183 72 157.1 
Ендокринна система 19 17 23 18 6.8 23.9 
Затлъстяване 44 18 40 19 34.2 - 
Зрителен анализатор - - 99 - 923 - 
Хемопоетична система - - 17  6.84 3.6 
Опорно-двигателен апарат 5 54 12 49 17.1 44.8 
 1      1 000 ; 2      ; 3    
( )   ; 4    ( ),      

  
 
Независимо от констатираните случаи на повишени стойности на болестност по някои 

показатели в сравнение със средните за страната, при многогодишното медицинско наблюдение досега 
      . Тези основни изводи се подкрепят и 
статистическа обработка на обединените данни от проучвания проведени през последните години, които 
излагаме в синтезиран вид. Бяха използвани честотен и вариационен анализ, критерий Хи–квадрат, t-
критерий, логистичен регресионен анализ. 

За основен критерий приехме величината на кумулираната доза. На тази база бяха обособени 5 
групи лица, представени на таблица 2, заедно с някои осреднени общи данни. 
 

 2. Разпределение по групи според кумулираната доза и общи данни за изследваните лица 

 
  

   

 
 

,  
 

 
 

- 
, . 

 
 

 
 , . 

 
 

 
    , mSv 

І (>200.01 mSv) 189 189 - 44.6±5.7 23.2±6.1 19.0±6.2 333.5±113.5 
ІІ (100.01-200 mSv) 123 120 3 42.8±7.8 21.4±7.8 14.8±6.9 144.1±28.8 
ІІІ (20.01-100 mSv) 207 190 17 41.2±9.2 20.4±12.7 13.7±8.2 50.1±22.3 
ІV (1.01-20 mSv) 170 147 23 42.9±7.1 21.3±8.1 16.1±7.7 8.2±5.3 
V (≤1 mSv) 312 242 70 43.0±8.0 20.9±8.4 16.9±7.8 0.05±0.2* 
Общо 1001 888 113 42.9±7.8 21.3±9.1 16.2±7.7 - 
*     ,         0 mSv 

 
В първите две групи попадат предимно работници от реакторните цехове 1 и 2 с относително по- 

висока кумулирана доза, а в последните две групи преобладават работещи на площадката на АЕЦ извън 
контролираната зона. Разпределението по възраст в различните групи е равномерно, докато 
разпределението по пол показва значителни различия, което обуславя до известна степен и получените 
статистически значими разлики по отношение на регистрираната болестност за някои класове болести. 
Клинично здрави – без нито едно регистрирано заболяване са 340 лица (34 %). 

На таблица 3 са представени данни за здравния статус. Прави впечатление, че средната възраст 
на лицата с поне едно регистрирано заболяване е по-висока, което е статистически достоверно (р < 0.05) 
и е нормална зависимост. Установи се статистически значима разлика по отношение пола, но не и по 
отношение на получената кумулирана доза, т.е.лицата при които е регистрирано поне едно заболяване са 
предимно по-възрастни и са от женски пол при приблизително еднакво дозово натоварване. Резултатите 
показват, че няма статистически достоверна разлика в средното кумулативно дозово натоварване в 
групите на здравите и тези с поне едно регистрирано заболяване. 
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 3. Здравен статус 
 

   
 

 
   

 
 

 (mSv) 

Здрави 340 (34)1 39.16 315 (35.5) 25 (22.1) 91.03±12.49 2 
Наличие на поне едно 
заболяване 661 (66) 44.84 573 (64.5) 88 (77.9) 93.20±13.97 
1 %   ;  2   ±SD 

 
Анализирано е разпределението на здравите лица и тези с поне едно регистрирано заболяване в 

групите според дозовото натоварване. Резултатите са представени на таблица 4. 
 

 4. Здравен статус по групи 

 
  

   V V 
 

Здрави (брой лица) 57 51 91 60 81 340 
Наличие на заболяване 
% от болните 
% в групата 

132 
20 

69.8 

72 
10.9 
58.5 

116 
17.6 
56 

110 
16.6 
64.7 

231 
34.9 
74 

661 
100 

Общо брой лица по групи 189 123 207 170 312 1001 
 

Най-висока болестност е констатирана в пета група. Този резултат не може да бъде свързан с 
радиационния фактор, тъй като се касае за лица с кумулирана доза до 1mSv – доза съизмерима с 
естествения радиационен фон. Това, че в групи ІІ, ІІІ и ІV се откриват значително по нисък процент 
заболявания се дължи според нас от една страна на провеждания входящ медицински контрол („ ефектът 
на здравите”), а от друга и/или на декларираният от някои автори хорметичен ефект на ниските дози 
професионално облъчване. Последният зависимост при работещи в АЕЦ ”Козлодуй” са е установен и от 
други научни колективи на НЦРРЗ. 

Освен радиационния фактор, анализирахме влиянието и на други фактори на работната среда 
(шум, вибрации, променлива температура, химически вредностти) и връзката им с регистрираните 
заболявания като цяло. Не беше открита статистически достоверна зависимост.  

Анализирахме също така и дали определен клас от регистрираните заболявания според МКБ-10 
ревизия преобладава. Резултатите са представени на таблица 5. 

 
 5. Регистрирани заболявания по класове болести 

  (  -  )  
 

%   
 

ІІІ. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, 
включващи имунния механизъм  

83 4.8 

ІV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на 
обмяната на веществата, 
в това число - затлъстяване 

360 
 

297 

20.8 
 

17.2 
VІ. Болести на нервната система  96 5.5 
VІІ. Болести на окото и придатъците му 327 18.9 
VІІІ. Болести на ухото и мастоидния израстък 245 14.2 
ІХ. Болести на органите на кръвообръщението, 
в това число - артериална хипертония 

362 
228 

20.9 
13.2 

Х. Болести на дихателната система 43 2.5 
ХІ. Болести на храносмилателната система 59 3.4 
ХІІ. Болести на кожата и подкожната тъкан 42 2.4 
ХІІІ. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 42 2.4 
ХІV. Болести на пикочо-половата система  51 2.9 
Други 20 1.3 
 

Отново се установява, че -         
 -    ,    .  
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На допълнителен анализ са подложени данните за всеки от класовете болести. Установена е 
статистически значима разлика между групите (p<0.05) , при заболяванията на кръвта и кръвотворните 
органи, зрителния анализатор, УНГ, болести на кожата и пикочо-половата система (таблица 6). Тези 
заболявания се наблюдават предимно в групата с най-ниско дозово натоварване - под 1 mSv, което дава 
основание да се направи косвения извод, че в регистрираните стойности     

   . 
В структурата на очните заболявания отново преобладават нарушенията на рефракцията и 

цветоусещането. При УНГ заболяванията основно място заема неврита на слуховия нерв, който е свързан 
с други вредности на работната среда (шум). В 5-та група попадат 62% от жените включени в 
проучването, което предполага по-често регистриране на диагнози като миома и цистит, които или не се 
срещат при мъже, или нормално са разпространени в по-висок процент при жени. Това е вероятното 
обяснение за значимата статистическа разлика в този клас болести за 5-та група.  

В групата със заболяванията на кръвта и кръвотворните органи преобладават таласемия минор, 
което е вродено състояние и не се повлиява от въздействието на йонизиращия фактор. Другата 
разпространена диагноза е анемия, като основно се касае за желязодефицитна или посткръвоизливна 
анемия с изяснена генеза и адекватно проведено лечение. При получените дози е невъзможно развитието 
на анемичен синдром предвид на относително високата резистентност на зрелите еритроцити. 
Регистрираните дерматологични заболявания са главно онихомикози, себореен дерматит, екземи и невус 
пигментозус – обичайни диагнози без връзка с йонизиращите лъчения. 

 
 6. Класове болести, с установена статистически значима разлика в честотата между изследваните групи. 

 
  

   V V 

 
 

 
Болести на кръвта и 
кръвотворните органи  26/31.3* 7/8.4 13/15.7 5/6.0 32/38.6 83 

 

Болести на зрителния анализатор 49/15.0 38/11.6 59/18.0 56/17.1 125/38.2 327 
 

УНГ болести 68/27.7 28/11.4 31/12.7 31/12.7 87/35.5 245 
 

Кожни болести 3/7.1 1/2.4 4/9.5 7/16.7 27/64.3 42 
 

Болести на пикочо-половата 
система 2/3.9 5/9.8 11/21.6 11/21.6 22/43.1 51 

 
*        / %    
 
За целия период на динамично медицинско наблюдение не е открит и не е регистриран нито един случай 
на лъчево увреждане. 

 
            ( ) 

 
ЗВН е един от основните показатели за характеризиране на трудовите загуби. Той се изучава най 

често чрез следните параметри: 1Честота на случаите (%) – отразява случаите на нетрудоспособност на 
100 работещи; 2Честота на загубените дни (%) – отразява дните нетрудоспособност на 100 работещи; 
3Средна продължителност на нетрудоспособността (дни) – отразява средната продължителност на един 
случай; 4Процент на нетрудоспособност – отразява относителния дял на условно неработилите за 
годината като представя по обощена картина за трудовите загуби поради заболявания. 

През дългият период на наблюдение, периодично бяха анализирани посочените параметри. 
Резултатите са сравнени с подобни проучвания проведени от нас в ТЕЦ „Марица - Изток” и със средни 
данни за отрасъл енергетика и за страната. Посочените в таблица 7 резултати са за периода 1974-1992 г.  
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 7. Показатели за ЗВН в различни отрасли на икономиката 
   

 (%) 
  

 (%) 
  

( ) 
  

 (%) 
АЕЦ 25.0 (57.3) 200.7 (63.9) 8.3 (14.2) 0.54 (1.7) 
ТЕЦ 89.0 (109.7) 780 (109.3) 9.1 (10.2) 1.88 (3.4) 
Отрасъл 
Енергетика 

68.2 (82.6) 622.4 (87.0) 8.5 (9.9) 1.90 (3.45) 

Средно за 
страната 

74.5 (96.7) 685.1 (89.6) 8.0 (9.8) 2.0 (2.4) 

 
Анализът на данните показва, че показателите на ЗВН в АЕЦ са по-добри в сравнение със 

средните за отрасъл енергетика и страната. Данните за АЕЦ за периода 2002-2006г. са посочени в 
таблица 8. 
 

 8. Показатели за ЗВН в АЕЦ „Козлодуй” за периода 2002-2006г. 
Години Честота на 

случаите (%) 
Честота на 
дните (%) 

Средна продължителност 
(дни) 

Коефициент на 
нетрудоспособност (%) 

2002 54.46  829.04 15.22 - 
2003 60.99 912.62 14.96 - 
2004 76.97      1004.59 13.40 2.69 
2005 75.23 997.75 13.26 2.73 
2006 87.69 953.91 10.88 2.61 

 
Наблюдава се тенденция към намаляване на средната продължителност на нетрудоспособността, 

което е индикация за ползване на болнични листове предимно за интеркурентни, а не хронични 
заболявания. Интегралният показател Коефициент на нетрудоспособност също бележи тенденция към 
снижаване. 

След проведен анализ на ЗВН в основните цехове за периода 1986-1993г. (таблица 9) ясно личи, 
че административният персонал боледува много по-често в сравнение с експлоатационния. Това показва, 
че основната производствена вредност (ЙЛ) не е фактор за провокиране на заболеваемост с временна 
нетрудоспособност. Наблюдаваната най-ниска честота на ЗВН в реакторен цех може да се обясни с по-
стриктният предварителен подбор на персонала и системното провеждане на профилактични прегледи 
два пъти в годината. 

 
 9. Показатели за ЗВН в различни цехове на АЕЦ „Козлодуй” за периода 1989-1993 

   *    
         

Нервна система и сетивни органи 3.1 0.9 6.2 6.7 8.1 6.8 17.8 
Сърдечно-съдова система 1.9 1.3 1.7 1.3 3.1 4.1 10.6 
Дихателна система 5.2 18.7 19.1 12.6 9.7 21.1 8.5 
Храносмилателна система 4.4 5.5 4.6 5.4 6.2 8.8 28.4 
Отделителна система 1.6 1.2 2.7 1.9 2.2 2.1 0.8 
Пикочо-полова система 0.9 2.7 1.9 1.9 2.3 8.9 8.6 
Опорно-двигателен апарат 0.2 1.0 2.7 3.7 0.1 4.1 9.1 
Кожа и подкожна тъкан 0.1 2.1 0.8 1.6 0.7 1.4 0.2 
Други 4.1 24.5 20.5 13.7 7.4 9.4 84.0 
Общо (без гледане на болен) 21.5 57.9 60.0 48.8 39.8 66.7 151.6 
*   ( ); -    ( );    ; -  
( );   ( );   ( );  ( )  
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III.2. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТО ИНТЕГРАЛЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА 
СЪСТОЯНИЕТО НА ОРГАНИЗМА 

 
. , . , .  

 
Важна характеристика на хемопоетичната система е особената й чувствителност към 

въздействието на различни цитотоксични агенти, включително йонизиращите лъчения, които могат да 
предизвикат неспецифичен отговор, манифестиращ се с промяна в параметрите на периферната кръв. 
Трябва да се има предвид обаче, че тя е в състояние да се адаптира ефективно, когато такъв тип 
експозиция има продължително въздействие. Зрелите еритроцити и левкоцити са относително 
резистентни клетки към хронично облъчване с ниски дози и мощности на дозата ЙЛ, но тяхната 
количествена и морфологична характеристика при професионално експонирани лица дава важна 
информация, която се включва в общата оценка на здравното състояние. 

 
  

Изследването на периферната кръв е рутинен метод при провеждане на здравен мониторинг и е 
един от основните критерии за оценка на състоянието на организма при професионално облъчване.  

Проучването обхваща два периода: от 1974 – 1993г. и от 1994 – 2008 г,  като общо са направени  
2 428 изследвания на работници от АЕЦ «Козлодуй». Различното групиране по доза и по трудов стаж в 
централата позволява да бъдат сравнявани отделните хематологични параметри както по отношение на 
дозовото натоварване, така и във връзка с продължителността на дозовото въздействие. При анализа на 
данните не са включени лица с общосоматични заболявания. Използвани са стандартни лабораторни 
методи за определяне на кръвните показатели. Получените резултати са сравнявани с външна контролна 
група, включваща 380 здрави, необлъчвани лица. За статистическа обработка на резултатите е използван 
критерия на Стюдънт, методите на Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis и на Spearman. За изчисляване на 
резултатите е използван продукта SPSS – SPSS for Windows 11.0.1.  

На таблици 10 и 11 са представени данните от хематологичния анализ за периода 1974–1993г. 
        . Налице е тенденция към 

нарастване на броя на  с нарастване на кумулираната доза. По отношение на еритроцитите и 
абсолютния брой на  се установява същата зависимост, докато  намаляват. 
Отчетените разлики спрямо контролната група са статистически недостоверни (таблица 10). 

 
 10. Средни стойности (SD) на хематологичните показатели в зависимост от кумулираната доза 

  (mSv) 
  

 
<100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 > 400 

Хемоглобин, g/L  148(12) 137(12) 145(15) 148(14) 140(12) 145(11) 
Еритроцити, 1012/L 4.3(0.4) 4.7(0.4) 4.7(0.4) 4.8(0.4) 4.9(0.4) 4.7(0.4) 
Левкоцити, 109/L 6.6(0.8) 6.9(2.4) 7.2(1.8) 7.5 (2.2) 7.8(1.9) 7.0(2.1) 
Щаб, 109/L 0.32(0.10) 0.34(0.15) 0.26(0.14) 0.37(0.20) 0.25(0.24) 0.33(0.18) 
Сегменти, 109/L 3.8(1.1) 4.0(1.3) 3.7(1.2) 4.2 (1.2) 4.0(1.2) 4.1(1.0) 
Еозинофили, 109/L 0.29(0.11) 0.41(0.14) 0.23(0.18) 0.18(0.08) 0.27(0.09) 0.31(0.12) 
Моноцити, 109/L 0.41(0.10) 0.54(0.2)1 0.40(0.14) 0.45(0.17) 0.44(0.19) 0.51(0.13) 
Лимфоцити, 109/L 1.85(0.40) 2.21(0.70) 2.22(0.70) 2390(0.60) 2.39(0.70) 2.41(0.70) 
Тромбоцити, 109/L 240(30) 239(22) 210(30) 220(40) 220(40) 230(30) 
СУЕ,  mm/h 10 (4) 10(4) 9(5) 11(6) 7(5) 11(4) 

.       1423,   1043   380  
 

На таблица 11 са представени обобщени данни за хематологичните показатели  в зависимост от  
трудов стаж (ТС) на изследваните лица в АЕЦ.        

 . Наблюдава се тенденция към повишение на броя на еритроцитите, левкоцитите 
и на абсолютния брой на лимфоцитите спрямо контролната група. Едновременно с това е отчетено 
намаление на тромбоцитите и гранулоцитите, но разликите са статистически недостоверни.  
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 11. Средни стойности на хематологичните показатели  (SD) в зависимост от трудовия стаж в АЕЦ 
      (  .) 

   
 

0 - 1 2 - 5 6 - 15  15 
Хемоглобин  148(12) 142( 25) 130( 40) 120( 50) 152( 12) 
Еритроцити  4.3 ( 0.4) 5.0 ( 0.6) 5.2 ( 0.3) 5.1 ( 0.3) 5.2 ( 0.3) 
Тромбоцити  240( 30) 224(16) 240( 70) 220(40) 226( 13) 
Левкоцити  6.6 ( 0.8) 7.4 ( 2.1) 7.1 ( 1.8) 7.2 (1.3) 7.0( 1.6) 
Гранулоцити  4.5 ( 0.6) 4.1 (1.2) 4.2 ( 1.1) 3.8 ( 1.3) 3.9 ( 1.2) 
Лимфоцити  1.85( 0.4) 2.24(0.80) 2.23 (0. 60) 2.25 (0.50) 2.32 (0. 70) 
Моноцити 0.41(0.12) 0.43 ( 0.11) 0.41 ( 0.19) 0.39 (0.13) 0.41(0.12) 

 
Във второто проучване (1994 - 2008г.) са изследвани общо 1005 лица на възраст от 20 до 61 г., от 

които 271 са без дозово натоварване (т.н. вътрешна контрола). В зависимост от получената доза  са 
разделени на 4 групи: до 20 mSv - 277лица,  от 20,1 до 50,0 mSv - 187лица; от 50,1 до 200,0 mSv - 107 
лица; над 200 mSv - 163лица.  Протоколите за индивидуален дозиметричен контрол показват, че дозите 
са в границите от 0.06 до 766.36 mSv. В зависимост от ТС в АЕЦ работниците са разделени на 5 групи: от 
1 до 5 г., 6-10 г, 11-15 г, 16-20 г, над 20 г. Получените резултати са сравнявани с външна контролна група 
(380 души). 

На фигури 4, 5, 6 и 7 са представени резултатите от изследването на  и 
, предвид значението им при въздействието на ниски дози ЙЛ. И за двата показателя 

средните стойности са в референтните граници. 
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              4. Брой на левкоцитите в зависимост от кумулираната доза 

 
 Налице е статистически значимо нарастване на броя на  във всички групи 
(експонирани и вътрешна контрола) спрямо външната контрола (от p=0,0001 до р=0,001). Спрямо 
вътрешната контролна група обаче е налице статистически значимо нарастване (р=0,002) на левкоцитния 
брой в групите с дози от 0.1 до 20,0  и 50 до 200 mSv (фигура 4). Подобни зависимости се наблюдават и 
когато промените в левкоцитите се изследват като функция от трудовия стаж в АЕЦ (фигура 5).  

 

 
 5. Брой на левкоцитите в зависимост от трудовия стаж  в АЕЦ 

 
Няма корелационна зависимост на левкоцитите с кумулираната доза, възрастта и трудовия стаж 

на изследваните лица. 
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По отношение на   е отчетено статистически значимо нарастване на 
броя им във всички групи (експонирани и вътрешна контрола) спрямо външната контролна група 
(p=0,0001). Липсва обаче значимо различие (по теста на Kruskal-Wallis) както спрямо вътрешната 
контрола, така и между отделните групи експонирани лица. (фигура 6). По отношение на вътрешната 
контролна група е налице статистически значимо нарастване на абсолютния брой на лимфоцитите в 
групите с дози от 0,1 до 20,0 mSv (р=0,004) и от 50 до 200 mSv (р=0,027).  
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 6. Брой на лимфоцитите в зависимост от кумулираната доза 

 
Подобни зависимости се наблюдават, когато промените в лимфоцитите се изследват и като 

функция от трудовия стаж в АЕЦ (фигура 7). 
 

 
 7. Брой на лимфоцитите в зависимост от трудовия стаж в АЕЦ 

 
Налице е достоверно нарастване на средния брой на лимфоцитите във всички групи спрямо 

контролата  (p=0,0001). Не се установява статистически значимо различие между средните стойности на 
лимфоцитите в отделните групи. Няма корелационна зависимост на лимфоцитите от кумулираната доза,  
възрастта и трудовия стаж на изследваните лица.Установеният по-висок среден брой на  в 
сравнение с контролната група както по отношение на кумулираната доза, така и във връзка със стажа, 
бихме могли да приемем като резултат от отчетения по-високия брой на . 

Допълнително бяха анализирани хематологичните  показатели хемоглобин (Hb), еритроцити 
(Er), тромбоцити (Tr) и Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) в зависимост на дозовото 
натоварване и като функция от трудовия стаж (ТС) в АЕЦ. Средните стойности при всички изследвани 
лица са в референтните граници (таблици 12 и 13). 

Анализът на резултатите показва, че   се повлиява слабо от 
кумулираната доза (таблица 12).  Спрямо вътрешната контролна група е отчетено нарастване само в 
групата с дози от 0,1 до 20,0 mSv (р=0,01). По отношение на   е установено 
статистически значимо нарастване на средния им брой  във всички групи спрямо външната контрола 
(р=0,0001).  показват по-висока средна стойност само в групите с дози от 0.1 до 50 mSv 
(р=0.041 и р=0,024). Не се установяват промени в  на изследваните лица спрямо контролните.  

Влиянието на продължителността на ТС върху хематологичните показатели от периферна кръв е 
показано в таблица 13. Статистическият анализ на  от ТС показа значимо нарастване на 
параметъра във всички групи спрямо контролната (P=0,0001). Отчетените слаби изменения в средните 
стойности на Нв, Tr и СУЕ не показват статистическа достоверност. Не бе установена корелационна 
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зависимост на стойностите на четирите показателя от получената доза, трудовия стаж и възрастта на 
изследваните лица.   

 
 12. Промени в хематологичните показатели в зависимост от кумулираната доза 

*   (  ) 
 

 13. Промени в хематологичните показатели в зависимост от трудовия стаж в АЕЦ 
  

 Hb Er Tr  
X (SD)* 148(12) 4.3(0.4) 240(30) 10(4) Контрола 

n 380 380 380 380 
X SD  149.93(13.0) 5.01(0.5) 239.19(59.1) 10.64(7.8) 

n 134 134 134 134 
От 1 до 5 г. 

 
p 0.099 0.0001 0.878 0.359 

X SD  149.97(13.8) 5.05(0.51) 243.11(65.0) 9.72(6.6) 
n 176 176 176 176 

От 6 до 10 г 
 

p 0.061 0.0001 0.529 0.573 
X SD  147.48(14.9) 4.97(0.6) 237.57(54.2) 10.78(8.97) 

n 171 171 171 171 
От 11 до 15 г 

p 0.648 0.0001 0.561 0.260 
X SD  146.24(15.6) 4.90(0.5) 240.03(60.26) 10.11(7.7) 

n 268 268 268 268 
От 16 до 20 г  

p 0.066 0.0001 0.994 0.817 
X SD  146.43(13.1) 4.89(0.5) 237.48(54.37) 9.31(6.1) 

n 256 256 256 256 
Над 20 г. 

p 0.056 0.0001 0.460 0.075 
             *   (  ) 
 

На таблица 14 са представени зависимостите на показателите на диференциалната кръвна 
картина (ДКК) - щаб (St), сегмент (Sg), еозинофили (Eo) и моноцити (Mo) от кумулираната доза, а на 
таблица 15 от трудовия стаж.           

 . 
Установяват се статистически значими разлики (р=0,0001) за осреднените стойности на St-

формите при персонала от централата спрямо външната контрола (таблица 14). Липсва обаче значимо 
различие в отделните групи спрямо вътрешната контрола. По отношение на   
разликите в абсолютните стойности на Sg в експонираните групи и вътрешната контрола спрямо 
външната контролна група са аналогични (P=0,001), с изключение на групите с дози над 50 mSv (р=0,02 
и р=0,031). За  са отчетени  значимо по-ниски стойности във всички групи с дозово 
натоварване, както и в групата от административния състав, спрямо външната контрола (P=0,0001). Тъй 
като разпределението на средните стойности за този параметър в групите не е нормално, получените 
резултати са оценявани по теста на Kruskal-Wallis, който показа сравнително по-ниски стойности на този 

Показатели Групи 
         Hb (g/L)      Er (109/L)       Tr (109/L)  СУЕ (mm/h) 

X (SD)* 148(12) 4.3(0.4) 240(30) 10(4) Външна контрола 
n 380 380 380 380 

X ( SD) 146.73(15.84) 4.95(0.52) 237.10(55.03) 10.06(8.33) 
n 271 271 271 271 

Вътрешна 
контрола 

p 0.189 0.0001 0.390 0.912 
X ( SD) 148.83(13.55) 4.98(0.49) 248.15(65.72) 10.05(6.58) 

n 277 277 277 277 
 0.1 - 20.0 mSv 

 
p 0.312 0.0001 0.041 0.905 

X ( SD) 148.49(14.1) 5.00(0.52) 231.87(48.46) 9.39(6.49) 
n 187 187 187 187 

20.1 – 50.0 mSv 

p 0.635 0.0001 0.024 0.199 
X ( SD) 146.13(13.67) 4.90(0.59) 240.23(58.64) 9.62(6.86) 

n 107 107 107 107 
50.1 – 200.0 mSv 

p 0.162 0.0001 0.968 0.573 
X ( SD) 147.04(13.3) 4.87(0.48) 236.20(59.68) 10.86(8.27) 

n 163 163 163 163 
>200 mSv 

p 0.357 0.0001 0.418 0.185 
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параметър, без да е статистически значима разликата както спрямо вътрешната контрола, така и между 
отделните групи (р=0,530). Средните стойности на  са значимо по-високи в групите до 200 
mSv спрямо външата контрола (p=0,004, p=00001). Дисперсионният анализ показа липса на 
статистическа достоверност както спрямо вътрешната контрола, така и между отделните групи (p=0,610). 

 
                14. Промени в някои показатели на ДКК в зависимост от кумулираната доза 
 

 
 

*    (  ) 
 
Влиянието на продължителността на ТС върху ДКК на работещите в централата е показано на 

таблица 15. По отношение на промените на Sg като функция от ТС в АЕЦ се установява статистически 
значимо увеличение във всички изследвани групи спрямо външната контрола (р=0,0001). Промените в 
абсолютния брой на  не показват значима разлика спрямо контролата единствено в групата 
със стаж от 11 до 15 г. (p=0,115). Същевременно, значително по-високи средни стойности на този 
показател са определени в групите със стаж от 1 до 10 г. (p=0,0001). За разлика от тях, St-формите  и 

 показват значително намаление във всички изследвани групи, при сравняване със 
средната стойност на външната контрола (p=0,0001). Установяват се  значимо по-ниски стойности и 
спрямо тези на вътрешната контрола (p=0,001, p=0,0001).   

 
 15. Промени в левкоцитните клетки в зависимост от трудовия стаж в АЕЦ 

  
St Sg Eo Mo 

X SD * 0.32 0.10  3.8 1.1  0.29 0.11  0.41 0.10  Контрола n 380 380 380 380 
X SD  0.26(0.15) 4.42(1.85) 0.24(1.59) 0.48(0.21) 

n 127 134 131 134 От 1 до 5 г. 
p 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

X SD  0.27(0.20) 4.35(1.4) 0.21(0.1) 0.46(0.16) 
n 158 176 170 176 От 6 до 10 г. 

 p 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 
X SD  0.23(0.13) 4.09(1.42) 0.20(0.11) 0.43(0.16) 

n 156 171 169 171 От 11 до 15 г. 
p 0.0001 0.009 0.0001 0.115 

X SD  0.24(0.14) 4.15(1.42) 0.22(0.12) 0.43(0.14) 
n 235 268 260 268 От 16 до 20 г. 
p 0.0001 0.0001 0.0001 0.010 

X SD  0.24(0.14) 4.11(1.42) 0.21(0.1) 0.43(0.15) 
n 233 256 249 256 Над 20 г. 
p 0.0001 0.0001 0.0001 0.037 

*   (SD) 

  
St (109/L) Sg (109/L) Eo (109/L)  Mo (109/L) 

X SD * 0.32 0.10  3.8 1.1  0.29 0.11  0.41 0.10  Контрола n 380 380 380 380 
X SD  0.24 0.14  4.12 1.36  0.21 0.11  0.44 0.15  

n 232 271 260 271 
Вътрешна 
контрола 

p 0.0001 0.0001 0.0001 0.006 
X  SD  0.25 0.17  4.37 1.63  0.23 0.14  0.45 0.22  

n 256 277 267 277 0.1 - 20.0 mSv 
p 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

X  SD  0.26 0.16  4.19 1.45  0.21 0.11  0.44 0.11  
n 166 187 179 187 20.1–50.0 mSv 
p 0.0001 0.0001 0.0001 0.005 

X  SD  0.25 0.17  4.26 1.48  0.21 0.12  0.46 0.13  
n 103 107 106 107 50.1-200.0 mSv 
p 0.0001 0.02 0.0001 0.004 

X SD  0.23 0.13  4.02 1.30  0.21 0.10  0.42 0.18  
n 149 163 158 163 >200 mSv 
p 0.0001 0.031 0.0001 0.266 
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Общото заключение е, че      на изследваните 
хематологични показатели от ДКК   ,       . 

 
   

              Споделяното от редица автори (Breckow 2006, Ikushima 1992, Jacobs 1998, Prasad et al. 2004) 
мнение, че под влияние на ниските дози професионално облъчване се включват адаптивни механизми, 
изразяващи се в промяна на реактивността на различните системи в човешкия организъм, ни насочиха 
към изследване на лабораторни констелации, които характеризират по-скоро функционалната годност на 
системите, а не регистрират структурни промени. В периода 1993-1995г. бяха проведен анализ на 
фагоцитарната функция на неутрофилни левкоцити и цитохимични изследвания на активността на 
вътреклетъчните ензими – алкална фосфатаза и миелопероксидаза.  

  е мембранно детерминиран феномен, включващ способността за 
улавяне и поглъщане на бактерии и други чужди белтъци. В този контекст, тя представлява елемент от 
противовъзпалителната и неспецифична имунологична резистентност на организма. Промени в 
мембранният интегритет и функция, реализирани под въздействието на свободните кислородни 
радикали, аномалии в глутатионовата система, хипофосфатемия и глюкозо 6-фосфатдехидрогеназна 
недостатъчност се свързват с нарушения на фагоцитарната функция. При изследвания контингент от 
АЕЦ (90 лица от РЦ1)            

 . 
 . Левкоцитната алкалната фосфатаза (ЛАФ) участва в обмяната на 

нуклеиновите киселини, фосфолипидите и катализира важни реакции на транс- и дефософорилирането. 
Миелопероксидазата (МП) е критично звено за оптималната кислород-зависима бактерицидна и 
антитуморна активност на човешките левкоцити (Соколов, 1975). И двата ензима се свързват индиректно 
с неспецифичния отговор на организма към външно дразнене (Biological indicators for radiation dose 
assessment, 1986; Нечев, 1982). Изследванията са осъществени по метода на Kaplow  за ЛАФ и на 
Grahman-Knoll за МП. Изследваната група включва лица с трудов стаж над 5 години. Резултатите сме 
представили на фигура 8. 
 

а)   б) 

 
 

 8. Стойности на ЛАФ (а) и МП (б) при работещи в АЕЦ 
 

И за двата ензима е констатирано повишение на активността при персонала на АЕЦ спрямо 
необлъчена контрола, като за миелопероксидазата то е статистически значимо.   

            
.   
Оценката на възможните последици за здравето при хроничното въздействие с ниски дози 

йонизиращи лъчения включва обстоен анализ на хематологичните параметри на периферната кръв. 
Резултатите показват (индиректно), че хемопоетичната система при хроничното ниско дозово 
въздействие запазва напълно трилинейния клетъчно-пролиферативен капацитет на костния мозък 
(еритропоеза, миелопоеза и мегакариопоеза). 

Стойностите на   , в зависимост от кумулираното дозово 
натоварване и възможното въздействие на различни стресови фактори на работната среда, са достоверно 
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по-високи спрямо външната контролна група, но не излизат от референтните граници за тези параметри. 
Не се установяват значими различия както спрямо вътрешната контрола, така и между групите 
експонирани лица. Не се наблюдава увеличение на средните стойности за левкоцити и лимфоцити с 
нарастване на стажа.   ,        300 mSv (  14  

     500mSv)      (  37 .)      
  .  

Умерено повишение на левкоцитите и лимфоцитите, в границите на референтните стойности и в  
отсъствие на значими хематологични промени, се определя от редица автори ( Freeman et al. 1999, Karlin 
& Brocchieri, 1998, Park et al., 1999) като отговор на организма към различни стресови агенти, вкл. 
нервно- психическо напрежение, йонизиращи лъчения, неманифестирани латентно-протичащи 
заболявания от възпалителен характер и др.  

По отношение на левкоцитните индекси, промяната на всяка една от тези клетъчни линии дава 
друга характеристика на общата левкоцитна популация и индикация за евентуални патологични процеси. 
Като компоненти на общия брой левкоцити, циркулиращи в периферната кръв, тези показатели отразяват 
също и състоянието костномозъчната левкопоеза. По-незрелите форми на неутрофилите (St), показват 
значимо по-ниски концентрации в сравнение с външната контрола по отношение на кумулираната доза, 
както и във връзка с продължителноста на дозовото натоварване. Липсата на олевяване в левкоцитната 
популация е важна характеристика на незасегнатата от различни токсични или възпалителни въздействия 
костномозъчна функция. В подкрепа на такава обща устойчивост на организма към възможни повече или 
по-малко специфични въздействия се явяват и наблюдаваните нормални стойности на  при 
експонираните лица.   (Sg) показват значимо по-високи концентрации в сравнение с 
външната контрола по отношение на дозата, както и във връзка с продължителноста на дозовото 
натоварване, което е индикация за устойчивост на защитната левкоцитна бариера спрямо външни 
въздействия. Установяват се статистически значимо по-ниски средни стойности на  (Eo) 
спрямо външната контрола и устойчиво задържане на техните концентрации с увеличаване на дозовото 
натоварване, сравнимо с вътрешната контрола. По отношение на показателя   (Mo) се 
наблюдава значимо повишаване на средните стойности спрямо външната контрола и тенденция за 
запазване на по-високи стойности с увеличаване на дозата. Липсва значима разлика между средните 
стойности и на двата парамтъра  (Eo и Mo) както между експонираните групи и вътрешната контрола, 
така и между групите. Стойностите на   , отнесени към продължителността 
на експозицията (ТС), показват стабилизиране в границите на референтните им стойности и подобни 
тенденции по отношение на дозовото натоварване. Тези, както и другите клетъчни подгрупи на 
левкоцитната популация, присъстващи като сравнително константни стойности в периферната кръв на 
експонираните лица, дават основание да се предполага един значително устойчив и относително 
непроменен костномозъчен прогенитор - клетъчен отговор на хемопоетичната система в резултат от 
хроничното въздействие на ниски дози йонизиращи лъчения. 
                Наблюдаваната тенденция за по-високи стойности на хемоглобина и еритроцитите във всички 
групи в зависимост от дозата, е изразена по-отчетливо по отношение на еритроцитите. Възможно е, 
едновременното значимо повишаване на хемоглобина и еритроцитите и последващи устойчиво по-
високи техни нива да са израз на благоприятния ефект на ниските дози радиация върху еритропоетичната 
система. Продължителното действие на радиационния фактор (над 20 г.) не повлиява значимо както 
хемоглобина, така и стойностите на еритроцитите, което може да се приеме като израз на добри  
адаптивни възможности на хемопоетичната система.  

Средните стойности на тромбоцитите по отношение на дозовото натоварване и особенно във 
връзка с продължителноста на дозовото въздействие не показват отклонения от стойностите на 
контролната група Незначителните колебания в стойностите на компонентите на периферните кръвни 
показатели се проявяват в границите на референтните стойности за отделните показатели и не дават 
основание да се свържат с радиационния фактор. Наблюдаваните зависимости отразяват най-вероятно 
запазени адаптивни възможности на хемопоетичната тъкан. 

Установената положителна корелация между кумулирана доза, трудов стаж в АЕЦ и възраста на 
изследваните лица при липсата на значими промени в хематологичните показатели на периферната кръв, 
показва адекватноста на годишните граници на дозата осигуряващи безопасни условия на труд. Данните 
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от статистическия анализ на хематологичните показателите за периода 1974-1993 показват подобни и 
устойчиви тенденции, сравними с резултатите от  изследванията, провеждани през периода 1994 – 2008 г. 

Запазването на хемопоетичния капацитет при хронична експозиция се медиира от хемопоетични 
прогенитори с придобита радиорезистентност и възстановени репариращи функции, променена 
цитогенетика и характеристики на клетъчния цикъл. Тези параметри заедно с праговите отговори са 
предмет на научна дискусия през последните години във връзка с потенциалния здравен риск при 
хроничния стрес на ниско дозовото въздействие (Nagasawa & Little, 1992 Deshpande et al. 1996, Azzam et 
al. 2001, Sawant et al. 2001, Zhou et al. 2001, Zablotska et al. 2004). 

Способноста на клетките да активират протективни механизми срещу увреждащите ефекти на 
йонизиращата радиация, до голяма степен се свързва с феномена – адаптивен отговор  действащ при 
много ниски дози и мощности на дозата. Оформя се мнението, че при ефективни дози от 0,02 до 0,08 Gу 
се включват адаптивни механизми, изразяващи се в промяна на реактивността на различните системи в 
човешкия организъм (Azzam et al. 1994, Azzam et al. 1996, Mitchel et al. 1999, Jacobs 1998, Prasad et al. 
2004, Breckow 2006,  Tubiana et al. 2006, Leonard 2005, Breckow 2006) 

Сложните и не достатъчно проучени механизми, свързани с влиянието на ниски дози 
йснизиращи лъчения върху костномозъчната хемопоеза изискват по-задълбочено разбиране на 
физиологията и патофизиологията на структурата, функцията и регулацията не само на процесите на 
клетъчното възстановяване но също и на комплексната костномозъчна инфраструктура. Общите 
закономерности на увреждащото действие на радиацията с ниски дози и мощности на дозите по 
отношение на хемопоезата се установяват предимно на нивото на стволовите плурипотентни клетки 
прекурсори на хемопоезата в костния мозък и много рядко при зрелите клетки от периферната крьв. 
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III.3. ОЦЕНКА НА ПРОМЕНИТЕ В КЛЕТЪЧНИЯ И ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 
 

.  
 

Състоянието на имунната система и нормалното й функциониране има пряка връзка със 
здравното състояние на индивидите. Отслабеният имунитет прави лицата податливи на редица 
инфекциозни, автоимунни и неопластични заболявания. Имунната система представлява мрежа от 
клетки, най-главните от които са лимфоцитите, взаимодействащи помежду си чрез междуклетъчни 
контакти или чрез разтворими медиатори-цитокини. Ефективният имунен отговор изисква кооперацията 
на различни субпопулации имуннокомпетентни клетки:   – прекурсори на антитяло-
синтезиращите клетки,     , участващи в защитата срещу 
вътреклетъчни патогени и регулацията на имунния отговор, NK  – естествени клетки убийци, 

 и  .  
Лимфоцитите са силно лъчечуствителни, което прави имунната система критичен орган при 

 облъчване над 100mSv, докато ефектът от   на ниските дози радиация е 
дискутабилен и все още остава открит. Някои изследователи (Brenner et al., 2003; Cohen Bernard, 2002;  
Shanon, 1998) смятат, че тъй като всяко облъчване с ЙЛ може да предизвика мутация, има повишен риск 
за развитие на левкози, неоплазми и автоимунни заболявания даже за населението, живеещо в близост до 
места с ядрени централи. Според  Shanon (1998) при протрахирано облъчване с ниски дози се формират 
свободни радикали, които дестабилизират други молекули и разрушават клетъчните мембрани. Gridley et 
al, 2005 намират, че ниските дози радиация водят до превалиране на Т хелпер 2 субпопулация (свързана с 
хуморалния имунен отговор) над Т хелпер 1, което обуславя повишен риск за неоплазмени процеси, 
инфекциозни заболявания, алергии и автоимунни болести.  

Поддръжниците на радиационния хормезис ( Kojima Shuji, 2006;  Luckey, 1999;  Lui Shu-Zeng, 
2007;  Mortazavi, 2004) застъпват противоположната теза. Според тях, при такива дози се стимулират 
ДНК репаративните процеси, израз на адаптация към подпраговите дразнения, както и антиоксидантните 
процеси и имунната система. Според Calabrese и сътр. (2002) хормезисът представлява адаптивен 
отговор, резултат от компесаторни биологични процеси, последвали първоначалното нарушение на 
хомеостазата. В подкрепа на тази теза са епидемиологични проучвания, показващи значимо по-ниска 
смъртност от злокачествени заболявания при лица, живеещи в области с естествено повишен 
радиационен фон и такива, приживели атомната бомбардировка, изложени на нискодозова експозиция. 
Има експериментални данни, че ниските дози стимулират антитуморния имунитет, изразяващо се с 
повишаване активността на Т, NK и B клетките, с повишена продукция от макрофагите на Il-2, Il-12 и 
INFγ цитокини, индуциращи превалирането на Т хелпер 1 имунен отговор (Gridley еt al. 2006;  Kojima 
Shuji, 2006;  Lui Shu-Zeng, 2007; Shigematsu et al., 2007).  

Сравнително малкото съобщения,  в които се анализира имунния статус на работещите в 
атомната енергетика, не са еднозначни, поради влиянието и на други фактори от професионалната и 
околна среда (Bazyka et al 2003; Titova et al 1998;  Tuschl et al., 1991; Ордовская и сътр., 2000) . 
Съизмеримостта на годишните дози при професионално облъчване с тези, получавани от естествения 
радиационен фон, прави трудна оценката на ефекта върху здравното състояние на облъчваните лица, 
като е почти невъзможно да се намери пряка връзка между получената доза и ефект. Различието между 
заболеваемостта при такава дозова експозиция и спонтанната честота е твърде малко и налага 
изследването на големи групи лица и съответстваща контролна група, за постигане на статистическа 
достоверност. 

НЦРРЗ извършва оценка на състоянието на имунната система при професионално експонирани 
лица от 1980 година. Първоначално клетъчните показатели бяха определяни с розетъчни тестове, които 
дават сравнително по-обща и непълна информация – определяне на общи и активирани Т и В 
лимфоцити. Развитието на науката и навлизането на нови технологии в медицината, като 
флоуцитометрията и моноклоналните антитела, дадоха възможност за един разширен и по-задълбочен 
анализ на лимфоцитни популации. От 1998 година тези методи се прилагат и в нашите проучвания. Това 
спомогна както за по-ранно диагностициране на настъпили отклонения при отделни лица, така и за по-
прецизно диференциране на лимфоцитните субпопулации, тяхната регулация и активация. 
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Изследванията, проведени през периода 1980-1995г., показват по-скоро стресово индуцирани и/или 
адаптационни промени в имунните показатели на персонала от АЕЦ ”Козлудуй”. 

Наблюдаваните в предишни наши проучвания тенденции за промяна в част от параметрите и 
необходимостта от намиране на по-категорични отговори за радиационното въздействие върху имунната 
система при този контингент определиха  на настоящия анализ е      

          . 
Проучването е проведено за периода 1998-2008г., като са изследвани 503 здрави лица, работещи в АЕЦ.  

  е анализиран чрез имунофенотипизиране на лимфоцитните популации в 
периферна венозна кръв с флоуцитометър FACS Calibur, като са използвани моноклонални антитела на 
фирмата Becton Dickinson USA. Изследвани са лимфоцитни популации със следните фенотипи: CD3+, 
CD19+, CD3+ CD4+, CD3+CD8+, CD3-16+56+, CD3+16+56+, CD4+25+, CD4+62-, CD4+62L+, CD57+8-, 
CD57+8+, CD8+28+ и CD8+38+. Резултатите са обработени със софтуерната програма Simulset. 

  е изследван по метода на радиална имунодифузия и са определени 
серумните концентрации на IgG, IgA, IgM.  

За обработка на получените резултати са приложени следните статистически методи при 
използване на версията на SPSS – SPSS for Windows 11.0.1( Fisher and Gerald van Belle 1993] Kinnear Paul 
and Colin Gray, 1997):      - параметрични (еднофакторен дисперсионен 
анализ (ANOVA), непараметрични методи (Kolmogorov-Smirnov и Shapiro-Wilk, Mann-Witney, Kruskal-
Wallis.);       - вариационен анализ на количествени променливи;  

  - коефициент на линейна корелация – параметричен (Pearson) и непараметричен 
(Spearman); частична корелация;  . 

Изследваните 503 лица са разпределени в 5 групи според получената кумулирана доза  
(таблица 16). 

 16. Изследвани групи работещи в АЕЦ по възраст, трудов стаж и получена доза 

  (  )  , 
 ± SD 

  , 
± SD 

 , 
mSv ± SD 

Вътрешна контрола (65) 46 ± 8 19 ± 8 0 

1 гр. - с дози от 0.1 до 20 mSv (103) 43  7 16  8 9.53  5.8 

2 гр. - с дози от 20.1 до 100 mSv (117) 42 ± 8 16 ± 8 49.42 ± 21.7 

3 гр. - с дози от 100.1 до 200 mSv (66) 45 ± 7 18 ± 6 141.95 ± 30.4 

4 гр. - с дози над 200 mSv (153) 45  6 20  6 354.48  120.3 

 
Лицата от 2-ра група показват значимо по-ниска средна възраст спрямо контролата и 4-та група 

(р=0,032 и р=0,003), а тези от 1-ва и 2-ра - значими разлики по отношение на трудовия стаж с 4-та 
(р≤0,001). 

 
    

 
Анализирани са както относителните, така и абсолютните стойности на клетъчните параметри, 

като приемаме, че нарушения в пропорционалните съотношенията на клетъчните популации по-точно 
отразява наличието на имунен дисбаланс. Коректността на проучването изисква и анализ на броя на  
левкоцити и лимфоцити, доколкото известни отклонения в този показател пряко повлияват абсолютните 
стойности на лимфоцитните субпопулации (фигура 9). Броят на левкоцитите и лимфоцитите в 
референтни граници, без значима разлика с контролата. Намерени са слаби корелационни зависимости 
(r=-0,123 и r=-0,097 при р=0,006) за намаляване относителния брой на лимфоцитите с нарастване на 
трудовия стаж и възрастта. По-високият процент лица с левкоцитоза в 1-ва група (11,7%) и лимфоцитоза 
в 3-та (9,1%)и 2-ра (3,4 %), би могъл да се дължи на по-често боледуване в групите с кумулативна доза 
под 200 mSv, но за това липсват анамнестични и клинични данни. Вероятно този резултат се обуславя 
както от адаптация към факторите на работната среда, така и от по-високата реактивност на лицата в по-
млада възраст(1-ва и 2-ра групи). 
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 9. Левкоцити и лимфоцити 

 
   (CD3+) - маркер за общите Т лимфоцити в периферна кръв. Наблюдава се 

намаляване на относителните стойности на общите Т лимфоцити от 1-ва до 3-та група, като в 4-та - 
започват да се повишават и доближават до тези на  контролата (фигура 10). 
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 10. Тотални Т лимфоцити (CD3+) – 

 
Резултатите се подтвърждават и от направения алтернативен анализ, който показва нарастване 

броя на лицата с намалени под нормата стойности на CD3+ T лимфоцити от 1-ва до 3-та групи (1-ва–
11,7%, 2-ра–14,6% и 3-та –15,7%), докато в 4-та група–процентът е едва 8%. Намерена е слаба 
положителна корелация на показателя с трудовия стаж (r=0,101, при р=0,023). Анализът на резултатите 
за общите Т лимфоцити изисква преди всичко определянето на съставящити ги хелперно-индусерни и 
супресорно-цитотоксични субпопулации, доколкото те обуславят настъпилите промени.  

-    (CD3+CD4+) – Т лимфоцити, регулират имунния отговор 
като чрез продукцията на цитокини улесняват взаимодействието между В, Т лимфоцити и макрофаги 
(фигура 11). 
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CD3+4+ Т лимфоцитите показват намаление на средните стойности спрямо контролата при 
лицата от 1-ва група, след което постепенно нарастват и в 4-та група, (дози над 200 mSv), доближават 
стойности близки до контролата. Статистически значимо понижени средни резултати се наблюдават в 1-
ва и 3-та групи, като в същите групи при честотния анализ се установяват и най-голям процент лица с по-
ниски от референтните стойности (в 1-ва-28  и 3-та–24,2 ), а при лицата от 4-та група - намерения 
процент на отклоненията е най-малък– 9,8%. В групата на пушачите броят на лицата с отклонения за 
този показател е значимо по-нисък (р=0,026).  Намерени са слаби корелации за нарастване относителните 
стойности на хелперно индусерната Т лимфоцитна популация с възрастта и с трудовия стаж- r=0,127 при 
р=0,004 и съответно r=0,097 при р=0,046. 

Получените данни за хелперно-индусерните Т лимфоцити, подобно на тези за общите Т 
лимфоцити, показват по-изразени промени в групите с по-ниски кумулативни дози, докато при дози над 
200 mSv – резултатите са близки до тези на контролата. Би могло да се предполага, че тази тенденция 
отразява адаптивните промени към многофакторното въздействие на работната и околна среда. 
Намерените положителни корелации на CD3+4+Т лимфоцитите с възрастта и трудовия стаж, както и 
употребата на алкохол, вероятно също допринасят за по-често срещаните отклонения за този показател в 
по-млада възраст.  

При интерпретацията на данните за CD3+4+ Т лимфоцитната популация трябва да се подчертае 
нейната нееднородност. Тя се разделя на две подгрупи според профила на произвежданите цитокини – Т 
хелпер 1, активиращи макрофагите и цитотоксичните Т лимфоцити и Т хелпер 2, активиращи 
хуморалния отговор и антитяло продукцията от В лимфоцитите, като балансът между тях е важен за 
ефективната елиминация на патогените. Смята се, че поларизацията към хелпер 1 или 2 имунен отговор 
играе роля в развитието на редица заболявания. Наблюдаваните тенденции при изследването на 
хелперно-индусерната популация и противоречивите съобщения за поларизацията на имунния отговор 
при ниски радиационни дози правят анализа на цитокиновия профил на CD3+4+ Т лимфоцитите 
актуален в бъдещи разработки (Gridley et al., 2005; Gridley, 2006; Kojima Shuji, 2006; Kusunoki 
&Kyoizumi, 1998; Shigematsu et al., 2007). В настоящото проучване за по-прецизно определяне на 
CD3+CD4+ лимфоцитите са разгледани и техните субпопулации - CD4+CD62L- и CD4+CD62L+ Т 
клетки. CD4+CD62L- – регулаторна Т клетъчна популация, медиираща хелперната функция за В 
лимфоцитното диференциране в плазматични клетки (фигура 12). 
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 12. CD4+CD62L-Т лимфоцити 

 
Данните от вариационния анализ за CD4+CD62- субпопулацията показват хомогенност на 

получените резултати. Не се установяват статистически значими различия за показателя както спрямо 
контролата, така и между отделните групи, независимо от намерените сравнително по-ниски резултати за 
лицата от 3-та група. Повече лица с повишени над нормата стойности се наблюдават в 1-ва и 4-та групи – 
12% и 10,6%, като процентът на отклонения преобладава при пушачите – р= 0,044. Не е намерена 
корелационна зависимост на тази субпопулация от получената доза, възрастта и трудовия стаж  на 
изследваните професионално експонирани лица. 
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CD4+CD62L+ - регулаторна субпопулация на Т хелперните лимфоцити, индуцираща супресията 
на В лимфоцитната диференциация в плазматични клетки (фигура 13). 
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 13. CD4+CD62L+ Т лимфоцити 

 
Наблюдава се известна тенденция за нарастване на средните стойности на параметъра в групите 

от 1-ва до 3-та с кумулирани дози до 200 mSv, след което се стационират. Изразено намаляване на 
усреднените стойности се наблюдава в 1 и 2 групи, статистическо значимо както спрямо вътрешната 
контрола (р 0.001 и р 0.002), така и спрямо 4-та група (р=0.003 и  р=0.021). В същите групи се отчитат и 
най-висок процент лица със стойности под референтните за този показател  (1-ва– 21.8%  и  2-ра -22.8%), 
като алкохола и тютюнопушенето, последното значимо (р=0.017) благоприятстват отклоненията в 
изследваната популация. Установена е слабо положителна корелация на CD4+CD62L+Т лимфоцитите с 
трудовия стаж на изследваните лица – коефиценти по Spearmn -r= 0.118 при р = 0.017. 

Докато за CD4+CD62L-клетките, медиращи хелперната функция за В лимфоцитното 
диференциране в плазматични клетки не се установяват значими разлики, промените при CD4+CD62L+ 
субпопулацията, индуцираща супресията на В лимфоцитната диференциация са изразени, повтарят 
тенденциите наблюдавани за CD3+4+ Т лимфоцитите и вероятно ги обуславят. При анализа на 
CD4+CD62L- и CD4+CD62L+ Т клетки заслужават да се споменат съобщенията на някои автори 
(Kanagene et al., 1996; Mаtsuzaki, 2005), че паметовите CD45RO+CD4+ клетки, биха могли да се разделят 
на две  подгрупи, на база на експресията на рецептора L-селектин (CD 62L). Те намират, че паметовите 
CD4+CD62L+ лимфоцити произвеждат главно Il-4 и Il-5 интерлевкини- цитокинов профил, характерен за 
CD4+ хелпер 2 имунен отговор, докато паметовите L-селектин негативните CD4+ Т клетки - INF γ, 
насочващ към хелпер 1 отговор. Дали намереното намаление на резултатите за CD4+CD62L+ 
субпопулацията при лицата от 1-ва и 2-ра групи, с кумулативни дози под 100mSv, е израз на превалиране 
на Т хелпер 1 имунния отговор в процеса на адаптация, остава в сферата на предположения поради  
недостатачно пълните изследвания, но поставя важен проблем за бъдещи проучвания. Интерес 
представляват съобщенията и на други автори, намиращи стрес-индуцирани промени в експресията на 
CD62L адхезионата молекула - острият стрес води до повишаване на CD62L- срещу CD62L+ 
лимфоцитите, докато при хронифициране на стреса те се променят реципрочно – намаляване на CD62L- 
и повишаване на CD62L+ лимфоцитите (Adler Karen et al., 2002, Bauer et al., 2001).  Доколко 
наблюдаваното нарастване на средните стойности за CD4+62L+ клетъчната субпопулация е обусловено 
от хронифицирането на стреса от различни фактори, включващи и радиационнното въздействие, не може 
да се твърди категорично. 

CD4+25+   – активирани Т хелперни лимфоцити, експресиращи IL2 рецептор, с 
имуномодулаторна функция, участващи в превенцията на автоимунните заболявания (фигура 14). 
Данните от вариационния анализ на CD4+25+ Т лимфоцитите показват тенденции подобни на 
наблюдаваните за CD 3+4+  и за CD4+CD62L+ популации, а именно – статистически значимо понижени 
стойности в 1-ва група спрямо контролната (р 0.002), 3-та (р 0.006) и 4-та (р 0,001) групи и постепенно 
нарастване на усреднените резултати до 4-та група, при която стойностите са близки до тези на 
контролата. 
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  14. CD4+25+ Т лимфоцити 

 
Анализиран е и процентът на CD4+25+ популацията спрямо хелперно индусерната CD3+4+, като 

се установяват аналогични резултати. Най-висок процент на лица с повишени над нормата стойности се 
наблюдават в контролната– 33,8%, следвана от 3-та – 28,8% и 4-та –27,6% групи, което потвърждава 
резултатите от дисперсионния анализ. Тютюнопушенето допринася за намерените отклонения при този 
показател – р=0,004. 

Едно от възможните обяснения за големия процент междуиндивидуални разлики в контролата 
група би могло да е възрастта, тъй като както в контролата, така и в 3-та и 4-та група, лицата са с по-
висока средна възраст. Имайки предвид публикациите през последните години  за важната роля на тази 
имуномодулаторна субпопулация в превенцията на автоимунните и възпалителни заболявания, бихме 
могли да определим наблюдаваното й повишаване  с напредването на възрастта (r=0.201) като отговор на 
организма към зачестяването на такива процеси (Gallimore, 2002;  Xu Damo et al., 2003). Намерената 
слаба положителна зависимост /r=0.106/ за нарастване стойностите на този показател с повишаване на 
кумулативната доза, съответства на наблюдаваните промени за CD3+CD4+ и CD4+CD62L+ Т 
лимфоцити. Възможно е с нарастването на дозата да започва превалирането на хелпер 2 – хуморалния 
тип  имунен отговор, водещ до компесаторно активиране на регулаторните CD4+25+ лимфоцити, но 
подобни твърдения изискват допълнителни изследвания. Съобщения  за повишена експресия на IL 2 
рецептор върху Т лимфоцитите при въздействие на ниски дози, интерпретирано като проява на защитна 
реакция, вследствие секрецията на разтворим фактор от облъчените клетки, потвърждава нашта хипотеза 
(Courtade et al., 2001, Xu-Y et al, 1996). 

-    (CD3+CD8+) – ефекторни Т клетки с цитотоксично 
действие, участват в имунния отговор при антивирусна, антитуморна, антигъбична активност (фигура 
15). 
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 15. Супресорно-цитотоксични Т лимфоцити (CD3+CD8+) 

 
Резултатите от CD3+CD8+ Т лимфоцити показват повишение спрямо контролата в 1-ва и 3-та 

групи, статистически значимо в 1-ва група - р 0,005. Във всички групи на работещите се наблюдава 
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висок процент на лица със стойности над референтните граници - 1-ва – 30.1%, 2-ра – 32.4%, 3-та – 
31.8% и 4-та – 28.84% групи, срещу 9.2% в контролата, като при пушачите процентът на отклонения е 
значимо по-нисък /р=0.023/. Не се установява значима корелация за разглежданата популация с някоя от 
променливите. Диференцирането на периферните CD3+8+ лимфоцити  на цитотоксични и супресорни, 
на база на експресията на CD28+ молекулата, налага намирането на процента на CD8+CD28+ 
субпопулацията спрямо общите CD8+ супресорно-цитотоксични лимфоцити, за да се определи 
превалирането на цитотоксичния или супресорния имунен отговор при такива дозови експозиции. 

   (CD8+28+) – Т клетъчна субпопулация, медираща МНС клас I 
рестриктирана специфична цитотоксичност (фигура 16). 
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 16. Цитотоксични Т лимфоцити (CD8+28+) 

 
Наблюдава се известна тенденция за намаление на средните стойности, с нарастване номера на 

групата, което е статистически значимо в 4-та група спрямо контролната- р 0.009 и 1-ва - р 0,001 групи. 
Както и при CD3+8+ Т лимфоцитите, по-голям брой лица, с повишени над нормата стойности за 
изследвания параметър, се намират в 1-ва и 2-ра групи-12.8% и 10.8%, като при лицата употребяващи 
алкохол процента на отклоненията е по-висок-р=0,19. Установените слаби отрицателни зависимости на 
CD8+28+ Т лимфоцитите с получената доза(r=-0.203 при р=0,000) и възраст( r=-0.144 при р=0.004) 
подкрепят наблюдаваната тенденция, по-категорично изразена при анализа на процента на 
цитотоксичните спрямо общите супресорно-цитотоксични Т лимфоцити.  

Относителното намаляване на цитотоксичната субпопулация CD8+CD28+ и повишаването на 
супресорната с кумулирането на дозата, наблюдавано и в предишни наши проучвания, предполага 
вероятност за радиационно индуцирано въздействие. Получените резултати се подкрепят от 
изследванията на Shu-Zeng Lui и сътр. (2001), които смятат, че ниските дози водят до повишена 
експресия на CD28 и имуностимулация, а високите – до CTLA-4 експресия и имуносупресия. 
Превалирането на супресорните CD8+28- Т лимфоцити при нарастване на кумулативната доза допуска 
възможността за компесаторно активиране на регулаторните супресорни механизми в отговор на 
поларизация към хуморален имунен отговор при този контингент. 

   (CD8+38+), повишаващи се при антивирусна защита (фигура 17). 
Изложените резултати за активираната CD8+38+субпопулация на Т лимфоцитите показват тенденция за 
намаляване на средните стойности от 1-ва към 4-та групи, като в последната стойностите са близки до 
тези на контролата. Намерени са значимо по-високи стойности на субпопулацията в 1-ва и 2-ра спрямо 4-
та група – р=0.001 и р=0.014, като най-висок процент лица с повишени над нормата резултати се 
наблюдават в 3-та и 2-ра групи – 7.5% и 6.4%. Наблюдаваната тенденция се подкрепя от установените 
слабо отрицателни корелации на този показател с получената доза (r= -0.171 при р=0.005) и трудовия 
стаж (r= -0.139 при р=0.022). 
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 17. Активирани Т лимфоцити(CD8+38+) 

 
Установеното повишаване на активираната CD8+38+Т субпопулация в групите с по-ниски 

кумулативни дози, съответства на намерените промени при повечето от другите показатели. Доколкото 
повишаването на тази субпопулация е свързано с антивирусната защита, е възможно тези резултати да 
изразяват реакцията на активираната имунна система към екзогенните дразнители от работната среда, на 
базата на настъпили адаптивни процеси в организма. 

 CD4+/CD8+  – показва съотношението между CD3+CD4+ и CD3+CD 8+ Т лимфоцити и 
отразява имунобиологичното равновесие в организма (фигура 18). 
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 18. Индекс CD4+/CD8+ 

 
При анализа на данните за CD4+/CD8+ индекса, показващ съотношението между хелперно-

индусерните и супресорно цитотоксичните Т лимфоцити се установява тенденция към повишаване на 
усреднените резултати от 1-ва до 4-та групи, като в последната стойностите са близки до тези на 
контролата. Стастистически значимо намаление спрямо контролата се наблюдава в 1-ва (р 0,001) и 3-та 
(р=0.021), като в тези групи се откриват и най-висок процент лица със стойности извън референтните – 1-
ва група 48.5% и 3-та група – 39.4%. Преобладават лицата с намаление на CD4+/CD8+ индекса, което се 
наблюдава най-често при вирусните инфекции или състояние на известен имунодефицит. Намерена е 
слаба зависимост между нарастването на индекса и възрастта на изследваните лица - r=0,095 при р=0,33. 

Получените данни за CD4/CD8 индекса, отразяващ имунобиологичното равновесие в организма, 
потвърждават тенденциите намерени за хелперно-индусерните, супресорно-цитотоксичните Т 
лимфоцити и техните субпопулации. По-изразени отклонения и различия с контролата се установяват 
при групите с по-ниска кумулативна доза, докато при лицата с дози над 200 mSv – стойностите са близки 
до тези на вътрешната контрола. Вероятно тези резултати отразяват както по-голямата лабилност и 
реактивност на имунната система в процеса на адаптиране към работната среда, така и известни 
възрастови зависимости. 

 
  (CD19+) – маркер за зрели В лимфоцити (фигура 19). Изложените данни за В 

лимфоцитите показват хомогенност на получените резултати. Извършеният честотен анализ показа 
наличието на най-висок процент лица с намалени стойности под референтните в 4-та – 14.4% и 1-ва – 
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12.6% групи, а с повишени – в 3-та група – 13,6%, като отклоненията на този параметър се наблюдават 
по-често при пушачите /р=0.025/. 
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 19. В лимфоцити (CD19+) 

 
Намерена е слаба отрицателна корелация между абсолютните стойности на В лимфоцитите и 

възрастта  r=-0,089 при р=0,46, което се подкрепя и от установените по-високи резултати в 3-та и 4-та 
групи.  

NK  (CD3-16+56+) – клетки, проявяващи цитотоксична активност, участващи в 
противотуморния и антивирусния имунитет (фигура 20). 
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 20. NK клетките (CD3-16+56+) 

 
Резултатите за NK клетките, с фенотип CD3-16+56+, изложени на фигура не показват значими 

различия между групите или по-изразени тенденции. Наблюдават се сравнително по-голям брой лица с 
повишени, над референтните норми стойности в 3-та – 18.2% и 4-та – 17.6% групи, без това да повлияе 
съществено върху средните стойности. Намерена е и слаба отрицателна корелация на CD3-16+56+ 
клетките с трудовия стаж - r=-0.090 по Spearman при р=0.044. 

NK  (CD57+8-) – фенотипен подклас NK клетки, повишаващ се предимно при 
вътреклетъчна инфекция (фигура 21). Изложени са резултатите от вариационния анализ на NK клетките с 
фенотип CD57+8-. Наблюдаваните по-високи средни стойности на показателя в 1-ва група, 
статистически незначими, се обуславят от установения най-голям брой лица, с повишени над нормата 
резултати – 19.9%. Този фенотипен подклас на NK клетките показва слаба, отрицателна корелация с 
възрастта (r=-0.106, при р=0.032). Независимо, че при анализа на NК клетките не се установяват значими 
разлики между групите, и при двата фенотипа (CD3-16+56+) и (CD57+8-) се наблюдават известни 
тенденции за намаляване от 1-ва към 4-та групи,  подкрепени от слаби отрицателни корелации с 
трудовия стаж и възрастта. 
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 21. NK клетки (CD57+8-) 

 
Тези данни корелират с резултатите, намерени за хелперно-индусерните и супресорно-

цитотоксичните Т лимфоцити и субпопулациите им, за по-изразени промени в групите с по-ниски 
кумулативни дози. Участието на тези лимфоцити в антивирусния и антитуморния имунитет, чрез 
производство на цитокини, активиращи Т хелпер 1 имунен отговор, допуска възможността 
наблюдаваните слаби тенденции към понижение, да отразяват известна  поларизация на имунния отговор 
към хуморален тип. Не е изключена вероятността и по-големите отклонения за изследваните показатели 
в 1-ва и отчасти в 3-та групи, да са израз на повишен брой лица с интеркурентни вирусни заболявания, за 
което обаче липсват както анамнестични, така и клинични данни. 

NKT  (CD3+16+56+) – Т лимфоцити с NK подобна активност, играещи междинна роля 
между вродения и придобития имунитет и участващи в регулацията на придобития имунен отговор 
срещу свои и чужди антигени (фигура 22). 

0

5

10

15

20

0
50

100
150
200
250
300
350
400

 
 

1-   2-   3-  4-   

D3
+1

6+
56

+ 
%

D3
+1

6+
56

+ 
. 

-

D3+16+56+ . -

 
 22. NKT клетките (CD3+16+56+) 

 
При анализа на NКТ клетките се установяват повишени усреднени резултати спрямо контролата 

от 1-ва до 3-та групи, статистически значими в 1-ва (p=0.004) и 2-ра (p=0.006), като в 4-та - намаляват и 
се доближават до контролата Нарастването на броя на лицата със стойности над референтнте граници в 
тези групи, а именно - 1-ва – 22.2%, 2-ра – 26.3%, 3-та – 27.3% - обяснява наблюдаваните тенденции. Не е 
намерена зависимост на този параметър от получената доза, възрастта и трудовия стаж на изследвания 
контингент. Многофункционалната роля на NКТ клетките, заемащи междинна роля между вродения и 
придобит имунитет и участващи в защитата срещу неоплазми, инфекции, алергии и автоимунни 
заболявания, затрудняват анализа на получените данни, поради широкия диапазон от етиологични 
възможности за повлияването им. Появилите се обаче наскоро съобщения  за участието на тази 
субпопулация в инициацията на адаптивния имунен отговор, както и получените от нас резултати за 
повишени стойности при групите с по-ниско дозово натоварване и постепенното им нормализиране - при 
по-високо,       -    

  (Chatenoud, 2002; Senio Ken-ichiro&Taniguchi, 2005). Публикациите на Hongwei 
Ren и сътр. (2006) за стимулиране на вродения имунитет при прилаганите дози, вследствие на 
активиране на макрофагите и произвежданите от тях цитокини, подкрепят нашата теза. Доколко 
наблюдаваните тенденции са проява на адаптивен механизъм към радиационното въздействие, способни 
да индуцират радиационен “хормезис”, би могло да се обсъжда след допълнителни изследвания. 
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   N    (CD57+8+) – Т лимфоцити, повишаващи се при 
наличие на персистиращо вътреклетъчно антигенно дразнене (фигура 23). 
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 23. Т лимфоцитите с NК подобна активност (CD57+8+) 

 
Анализът на CD57+8+ Т лимфоцитите с NК подобна активност (фигура 23) показва 

нехомогенност на резултатите и статистически значимо повишение спрямо контролата при всички групи 
– 1-ва (р=0,001), 2-ра (р=0.010), 3-та (р=0.031) и 4-та (р=0.005). Намерена е значима разлика при 
процентните  стойности и между 1-ва и 4-та групи – (р=0.040). Във всички групи, включително и 
контролата се откриват висок брой лица със стойности над нормата, като по-изразени са при 1-ва – 
76.6%, 2-ра – 73.6% и 4-та – 72.4% групи, а за сравнение в контролната са – 54%. Алкохолът не оказва 
влияние върху наблюдаваните отклонения, а тютюнопушенето – има по-скоро благоприятен ефект– 
р=0.003. Не е намерена значима корелация на изследвания показател с получена доза, възраст или трудов 
стаж. Повишаването на Т клетките с NК подобна активност (CD57+8+) при персистиращо вътреклетъчно 
антигенно дразнене или вирусоносителство, обяснява, наблюдаваните при висок процент лица, 
отклонения за този показател. Установено е, че висок процент от българската популация са били 
инфектирани или са носители на CMV(цитомегаловирус), за който е доказано че повишава CD57+8+ 
лимфоцитите.  

 
    

 
Като показатели на хуморалния имунитет са изследвани серумните имуноглобулини G,А и М, 

чиито резултати са показани на фигура 24. 
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 G. Резултатите от изследването на серумните нива на имуноглобулин G показват 

хомогенност,като сравнително по-високи стойности, без да са статистически значими, се наблюдават 
само в 3-та група. В същата група е отчетен и сравнително по-голям брой лица с повишени над нормата 
стойности – 16.9%, които при са контролата – 12.3%. Не е намерена значима връзка на  този 
имуноглобулин с получената доза, възрастта или трудовия стаж на изследваните лица, а само слабо 
полжителна корелация с имуноглобулин А - коефицент на Spearman (r=0.187). 

 . При анализа на имуноглобулин А се наблюдават изразено по-високи средни 
стойности на показателя в групите на професионално експонираните лица спрямо контролата, 
статистически значими в 3-та и 4-та групи – р=0.003 и р = 0.034, съответно. Сравнително по-голям брой 
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лица с повишени серумни нива на този имуноглобулин се отчитат в 1-ва и 3-та групи и контролата – 
9.7%, 7.7 % и 9%. Намерени са слабо положителни корелации на имуноглобулин А с възрастта и 
трудовия стаж - r=0.150 и r=0.126 при р=0,001, както и с имуноглобулини G и М - r=0.187 и r=0.259.  

 . При анализа на имуноглобулин М се установяват също сравнително по-
високи усреднени резултати спрямо тези на вътрешната контрола в 1-ва, 2-ра и 3-та групи, статистически 
значими само в 1-ва група, в която се наблюдават и най-голям брой лица с повишени над нормата 
резултати – 13.6%. Намерена е слаба отрицателна корелационна зависимост за този имуноглобулин с 
получената доза – r =-0.112 при ниво на значимост 0.05, и слабо положителна с имуноглобулин А - 
r=0.259. 

Анализът и на трите имуноглобулина показва една и съща тенденция - нарастване на серумната 
им концентрация до 3-та група – лицата с кумулативна доза до 200 mSv, и намаляването й до стойности, 
близки до вътрешната контрола - в 4-та. Тъй като вариациите в концентрацията на антителата са 
свързани с отделни етапи на имунния отговор към антигенното дразнене, наблюдаваните промени са 
различно изразени при изследваните параметри. Докато при анализа на имуноглобулин М, първото 
антитяло продуцирано при хуморалния имунен отговор, измененията са най–изявени и е намерена слаба 
положителна корелация с дозата, то при имуноглобулин G, свързан с хронифициране на заболяванията - 
промените са едва набелязани. Възможно е подобни резултати да отразяват адаптирането на лицата от 
групите с по-ниска кумулативна доза към факторите на работната среда, последвано от намалената 
честота на заболяванията при персонала с дози над 200 mSv. Интерес предизвикват публикации на 
японски автори, провели дългосрочно проучване на преживелите атомните бомбардировки, които 
съобщават за повишена серумна концентрация на имуноглобулин М като следствие от  
компрометирането на имунната система, водещо до реактивация на някои вирусни антигени, или 
свързано с автоимунни процеси (Fujiwara et al., 1992; Kusunoki et al., 1998). Според хипотезата на 
Kusunoki и сътр. (1998) хроничното действие на ниски радиационни дози, в границите до 100-150 mSv, 
предизвиква превалиране на  Т хелпер- 2 лимфоцити, което е причина за възникване на редица 
заболявания. Независимо от различната етиология, близкият дозов интервал на хронично радиационно 
въздействие, както и подобните резултати, получени  при изследваните професионално експонирани 
лица, допускат възможността наблюдаваните адаптационни промени също да са израз на превалиране на 
хуморален тип имунен отговор. И накрая, трябва да се подчертае, че при анализа на имуноглобулиновата 
продукция, поради краткия полуживот на антителата,  наблюдаваните промени в концентрацията им, 
могат да отразяват въздействията и на редица други фактори, свързани както с епидемиологичната 
обстановка по време на изследването, така и с някои вредни навици.  

 
В заключение, при направеното проучване       
   , очакван резултат при нискодозовата експозиция, на която са изложени 

работещите. Възможно е наблюдаваните при някои от изследваните параметри  вариации, в референтни 
граници, да отразяват известна  поларизация към хуморален тип отговор в резултат на   

  , като при по-високите дози се включват компесаторно 
регулаторни механизми(CD4+25+, CD4+62L+, CD8+28-), водещи до    . 
Независимо, че подобна хипотеза би могла да обясни някои от намерените зависимости за имунните 
показатели, нейното доказване изисква допълнителни изследвания, включващи и цитокинов профил на 
клетъчните популации. Трудно е да се направят категорични изводи доколко измененията са свързани 
само с радиационния фактор както поради съизмеримостта между естествения радиационен фон и 
получаваните годишни дози при професионално облъчване, така и поради въздействието на редица други 
екзогенни и ендогенни фактори върху имунната система. Трябва да се подчертае, че значимостта на 
вариациите в референтните граници е спекулативна, като само 10% от тях могат да се обяснят с 
влиянието на ниските радиационни дози (Fujiwara et al., 1992). Намерените тенденции най-вероятно са 
обусловени от адаптацията на лицата към различни стресови ситуации, включително и радиационнното 
въздействие и потвърждават възможността за известно активиране на компесаторните биологични 
механизми и имунната система като отговор към подпраговото дразнене на ниските дози йонизиращи 
лъчения. 
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РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ 
 

  
     (кл/µL) 

CD3+ 61 - 85 1000 - 2000 
CD3+4+ 34 - 58 560 - 1400 
CD3+8+ 19 - 36 320 - 960 

CD3+4+/CD3+8+ - 1,1 - 2,8 
CD19+ 6 - 15 110 - 390 

CD3-16+56+ 8 - 24 130 - 540 
CD3+16+56+ 3 - 10 44 - 356 

CD4+25+ 6 - 20 110 - 390 
CD4+62L- 6 - 20 120 - 460 
CD4+62L+ 22 - 60 620 - 1050 
CD57+8- 3 - 13 44 - 356 
CD57+8+ 5 - 11 9 - 257 
CD8+28+ 13 - 21 210 - 438 
CD8+38+ 13 - 26 210 - 550 

 
  

   
(g/L) 

Ig G 8 - 18  

Ig A 0.9 – 4.50  

Ig M 0.7 – 2.80  
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III.4. ИНДИВИДУАЛНА ЛЪЧЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
 

. , . , . , . , . , .  
 
Постигането на приемлив баланс между нежеланите радиационни ефекти и ползата от тях за 

обществото изисква създаването на приемлива система за радиационна защита, приложима както за 
население, така и при професионално облъчване. Радиационните дози при такива облъчвания винаги са 
под нивата, за които епидемиологичнитe изследвания могат да докажат наличието на риск от 
онкологично заболяване. Едно фундаментално разногласие, което излезе на преден план през последните 
години, е въпросът за вариациите във вътревидовия, индивидуален риск, произтичащи от генетичната 
същност на радиационния отговор (BEIR, 2007). Налице са неопровержими доказателства, че някои лица 
имат по-висока чувствителност (ЛЧ) към ЙЛ. Например лица с редки генетични заболявания, 
предразполагащи към канцерогенеза, като ataxia-telangiectasia (A-T), при подлагане на лъчетерапия 
развиват по-тежки странични ефекти (Arlett et al, 1988 ; Wang et al, 1991). Очаква се приносът на 
генетичната вариабилност за индивидуалната лъчечувствителност (ИЛЧ) да бъде по-отчетлив при ниски 
дози и мощности на дозите. 

Друг, не толкова значим за ЛЧ, но важен за генното разнообразие фактор е генния 
полиморфизъм, който нараства заради естествените промени в човешкия геном. По последни оценки, 
налице са разлики в над 4 милиона последователности между здравите индивиди. Полиморфизмите са 
причина за малки промени в генните функции, и затова техният принос към общия риск е незначителен. 

Налице са обаче и реални различия в чувствителността на клинично здрави индивиди 
(Gentner&Morrison, 1989). Изясняването на този факт ще съдейства за преценката, как радиационния 
риск се разпределя в популацията и дали определени генетични под-групи ще останат незащитени. Това 
е стимул за развитие на сигурни методи/тестове, които биха позволили идентифицирането на ЛЧ-
индивиди. 

Възможността за по-точно предсказване на изхода от радиационното въздействие в голяма 
степен ще промени радиационната защита (Chadwick&Bridges, 1988). Предварителната оценка на 
индивидуалната ЛЧ би имала значение за преценка поносимостта на работещите в определени сфери към 
лъчево натоварване; в аварийни ситуации, при съставяне на спасителните екипи; или при подлежащи на 
лъчетерапия болни [Riklis, 1980, 1983; Ward, 1986]. Методите за нейния контрол ще бъдат полезни за 
избягването на нежелани поражения на нормалните тъкани, ако лъчечувствителни лица, развили рак, 
бъдат подложени на лъчетерапия. Жертвите на аварийно облъчване или терористичен акт, проявяващи 
по-висока ЛЧ, също ще бъдат изложени на по-голям риск. Ако те могат да бъдат идентифицирани, за тях 
ще бъдат препоръчани по-сериозни грижи или ще бъдат включени в програми за контрол на късните 
последици.  

Познанието за ИЛ поставя и социално-правни въпроси. Например, дали идентифицираните 
лъчечувствителни индивиди би трябвало да се наемат за работа с ЙЛ. Въпросът дали лица с повишена 
ЛЧ са по-предразположени към лъчево индуциран рак все още няма еднозначен отговор. Нашите 
изследвания в тази насока бяха посветени на разработването и валидирането на подходящ тест, на 
клетъчно ниво, за оценка на лъчевата чувствителност при хора и неговото прилагане при лица изложени 
на професионално облъчване в ядрената енергетика.  
 

    –   
 

Анализът за оценка на индивидуалната лъчечувствителност, включва два етапа: 1индуциране на 
допълнително ДНК-увреждане чрез ин витро гама-облъчване с доза 4Gy, съответстваща на платото на 
включване на маркирани предшественици от левкоцитната клетка; и 2определяне на репарацията на 
реализираното ДНК-увреждане за всеки индивид, като отношение между гама-индуцирания извънпланов 
ДНК синтез и общия ДНК-синтез, изследвани в паралелни проби.  

-     (UDS). Хепаринизирана кръв (по 0,5 ml за проба) беше 
разреждана 1:1 с RPMI среда и инкубирана с 10мМ HU (Merck) за 40 мин при 37 °С. Към всяка епруветка 
беше прибавян 'Н-тимидин, със специфична активност 60 Сi/mmol, Amersham; 5 µСi/ml крайна 
концентрация. Част от пробите бяха облъчвани in vitro с 4 Gу от 137Сs гама-източник ИГУР 1, с мощност 
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на дозата 92 cGy/min при стайна температура и бяха инкубирани 2 часа при 37 °С. След специфичен 
лизис на еритроцитите и отстраняването на остатъчната активност пробите бяха обезцветявани и 
радиометрирани чрез течно сцинтилационно броене на апарат LKB-RACK BETA. UDS беше изчисляван 
като включване на 'Н-тимидин в присъствие на HU, съответно след облъчване от 4 Gу и без облъчване, в 
d.p.m. за 5х106 клетки и бе представян в относителни единици. 

  . Промените в общия ДНК синтез се отчитат по стойностите на 
включения 3Н-тимидин в облъчената проба, отнесена към включването в необлъчена проба за същото 
лице. И при двата синтеза се вземат предвид броя на белите кръвни клетки, като радиометричните 
стойности са отнесени към 5.106 клетки. Резултатите за ДНК са представени в относителни единици. 

    . Клетките се ресуспендират в среда или в 1 SSC с 
концентрация около 5000 кл/мл. Към 1 ml суспенсия се прибавя 1 капка 1% разтвор на Нигрозин. След 15 
мин клетките се броят в стандартна хемоцитометрична камера на Бюргер. Мъртвите поемат багрилото и 
се оцветяват в тъмно синьо. 
 

     
Някои автори отдават предпочитание на началното увреждане, като един от факторите определящи 

лъчечувствителността (Radford,1985). Според други разликите зависят от ефективността или 
акуратността/точността на репаративните процеси (Ward, 1990). Бе установено, че началното увреждане е 
решаващо при туморни клетки, а при нормалните - по-голямо значение има репарацията (Peacock et al, 
1989). Днес голям брой изследователи считат, че системата за репарация на ДНК молекулата е изключително 
важна за генетичната стабилност на клетката и нейната преживяемост (UNSCEAR, 2004). Що се отнася до 
репаративните възможности, оценени по репарация на двойно-верижните ДНК скъсвания в лимфоцити от 
периферна кръв, то те се различават до три пъти при здрави индивиди, в зависимост от възрастта (Mayer et al, 
1989). Паралелни проучвания за поражението на клетъчно и молекулярно ниво показаха, че това е най-
вероятния път за оценка на индивидуалната ЛЧ (Fratkin, 1983; Chadwick&Bridges, 1988). 

При изследвания с кожни фибробласти, за оценка различията в човешката лъчечувствителност, бяха 
наблюдавани убедителни разлики в тяхната преживяемост за култури от различни здрави донори (Arlett el al, 
1988; Cox&Masson, 1980). Счита се, че провеждането на подобно изследване върху лимфоцити би 
превъзхождало използването на фибробласти, когато обемът на проучванията е по-голям, защото няма да се 
налага предкултивиране, а и дискомфортът за донора ще бъде по-малък. Изследване на лимфоцити от 
периферна кръв на лица с автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, липус еритематодес и полимиозит) 
показа, че те са по-лъчечувствителни от здрави доброволци, както и от пациенти, чиито заболявания не са 
свързани с автоимунитета (Harris et al, 1985). Установените разлики в лъчечувствителността са статистически 
достоверни, като подреждането е: 1здрави донори; 2донори, чиито заболявания нямат автоимунна природа; 
3донори с автоимунни заболявания. При прилагане на допълнително in vitro облъчване с 3,5 Gy, отчетените 
разлики в лъчечувствителността достигат 15%. Според хипотезата на Harris, основна причина за по-високата 
лъчечувствителност при лица с автоимунни заболявания e дефектната ДНК репарация (Harris,1989). 

Анализът на експерименталните данни показва наличието на връзка между 
макромолекулните синтези в клетката и лъчечувствителността (Radfordt, 1985). 
Правопропорционална зависимост между преживяемост и репаративен синтез беше установена и при 
изследвания в нашата лаборатория (Маринова, 1984; Marinova & Georgieva, 1998). Един от 
биохимичните маркери, позволяващи отчитането на репаративните възможности на клетката, е 
извънплановият ДНК-синтез (Pero et al, 1986). Той е чувствителен към метаболизма на мутагени и/или 
канцерогени, в това число и към ЙЛ. Комплексността на неговата регулация от екологични и 
генетични фактори го определя като изключително чувствителен параметьр.  

 на проучването е изследване за връзката между репаративния ДНК синтез и 
радиочувствителността върху клетки от периферна кръв. Във връзка с това бяха разработени 
следните задачи:  

1. Определяне границите на РК в левкоцити от периферна кръв на специално подбран 
контингент от клинично здрави донори; 

2. Изследване границите на РК при лица, подложени на прифесионално облъчване.  
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     -       
 
Определянето на индивидуалната льчечувствителност се извършва след допълнително in vitro 

облъчване с доза, при която включването на маркиращи предшественици достига плато, което 
осигурява стабилност и повтаряемост на отчитаните стойности. 

Друго предимство на използвания от нас метод е работата с цялостна периферна кръв. Изследвания 
върху радиочувствителността на човешки лимфоцити от периферна кръв показват, че при ниски 
(сублетални) дози кръвта притежава по-голям капацитет за детекция на радиационния ефект в сравнение със 
сепарираните клетки (Harris, 1989). Ако лимфоцитите се сепарират чрез градиентна техника, получената 
фракция е обогатена на Т-лимфоцити, което изкривява нормалната зависимост. Левкоцитите от 
периферна крьв са подходящи за определяне на РК, тъй като само в много малка част от тях (0,1 -0,3%) 
се извършва репликативен синтез, който лесно може да бъде потиснат с оксикарбамид.  

Бе проведено изследване за определяне на репаративния капацитет в левкоцити от периферна кръв на клинично 
здрави донори (80 лица). То беше извършено в условията на допълнително in vitro гама облъчване с 4Gy. Хистограмата 
на отчетените в този експеримент стойности за репаративен капацитет показа, че те имат Гаусово разпределение – 
фигура 1. 

 
 1. Разпределение на стойностите за РК в левкоцити от периферна кръв на клинично здрави индивиди 

 
За определяне нормата на репаративния капацитет, изследваните индивиди бяха разпределени в групи през 

10%, като единичните стойности под 40% (отчетени са само две, съответно 38,2%  и 32,8%)  и тези по-големи от 80% 
(отчетена е само една стойност от 80,5%), не бяха включени в тях – таблица 1. 

 
 1. Разпределение на изследваните лица в групи в зависимост от измерения репаративен 

капацитет. 
 * (%)  

<50 <60 <70 <80 
Х 45.86 56.62 65.06 73.92 

SD 2.59 2.73 4.42 2.84 
SE 0.98 0.66 0.83 1.16 
n 7 17 28 6 
% 11.67 28.33 46.67 10.0 

 
Статистическият анализ на средните стойности на РК, попадащи във всяка от тези четири групи, 

доведе до следните резултати: 
 

n Mean Min Max Variance Std Dev Standard error 
4 60.34041 45.85714 73.91667 143.6545 11.98559 5.992797 

 
Като вземем предвид отклонението от 2,5 σ, най-често срещаният репаративен синтез, оценен по 

използвания от нас метод, е в границите между 45,34 и 75,34%, а стойността от 60,34±15, може да бъде 
приета за норма. 
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Следователно, чрез измерване обема на репаративния синтез, в рамките на общия ДНК-синтез за 
даден индивид, при клинично здрави донори,   ,    

           . Репаративният 
капацитет. попадащ в тези граници,      

. 
Проведеното изследване върху клинично здрави мъже показа, че отчетените индивидуални 

разлики в ДНК синтеза варират в сравнително широки граници. Въз основа на получените резултати 
могат да бъдат разграничени 3 групи с различни репаративни възможности. Лицата с репаративен 
капацитет между 46 и 74% имат нормална лъчечувствителност. Над тези стойности са по-
лъчерезистентни, а под тях – по-лъчечувствителни.  

При измерване на РК в човешки фибробласти, също бяха установени 3 нива на репарация - 
пълен РК, парциален РК, както и минимална или липсваща способност за репарация в клетки от болни 
с генетични заболявания (Riklis, 1984). Методът използва УВ-облъчване в комбинация с 
триметилсoрапен (така наречената PUVA-техника), за 99-99,5% инхибиране на репликативния ДНК-
синтез.  

 
            

 
Нашите проучвания върху индивидуалната лъчечувствителност на рискови групи работници от АЕЦ 

"Козлодуй" датират от 1992 г. Включването на показателя в здравния мониторинг на АЕЦ имаше за цел: 1да 
определи индивидуалната биологична толерантност на работника към въздействието на йонизиращата 
радиация; 2да се подобри административният подбор на лицата, които биха могли евентуално да бъдат 
подложени на повишено планирано облъчване, каквито са изпълнението на рискови ремонтни операции в 
зоната със строг режим например. 

Беше направена оценка на индивидуалната лъчечувствителност чрез определяне на 
репаративния капацитет в левкоцити от периферна крьв на работници от оперативен и ремонтен 
персонал на АЕЦ "Козлодуй" (общо 130 лица). На таблица 2 са представени резуптатите от изследванията 
върху РК в зависимост от възрастта на работещите в АЕЦ и техния трудов стаж. 

 
 2. Резултати от проведеното изследване в зависимост от възрастта и трудовия стаж в АЕЦ "Козлодуй" - 

Реакторен цех  

  
( ) n*  

(X+S ) 
 

( ) n*  
(X+S ) 

27.8±2.5 11 0.55+0.13 3.6 + 1.1 18 0.55+0.13 

36±2.28 20 0.59±0.16 7.2±1.0 27 0.54±0.11 Реакторен цех 

45.4±2.4 25 0.65+0.12 12.5+1.5 8 0.64±0.13 
Външна 
контрола 38.2±3.3 10 0.59±0.13 10.0+4.0   

    *    
 

Изследвания върху здрави донори, след in vitro облъчване показват, че с най-високи стойности 
на РК са лицата във възрастта от 25 до 30 години. Получените от нас данни за репаративния ДНК-
капацитет не показват статистически достоверни разлики в зависимост от възрастта и 
продължителността на трудовия стаж.  

При стаж над 10 години съществува тенденция за повишаване на репаративния капацитет. 
Дотолкова, доколкото той е функция на лъчечувствителността на организма, тази тенденция 6и могла да 
бъде обяснена с          , т. е. с 

   . В съгласие с такова тълкуване е фактът, че при лицата с преобладаващ стаж 
в друго предприятие РК има по-ниски стойности. 

За да могат тези резултати да бъдат интерпретирани с по-голяма сигурност в обсъждания по-горе 
аспект, би трябвало както контролната, така и изследваната група от облъчени лица да бъдат увеличени, 
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като бъдат стандартизирани по отношение на въэраст и трудов стаж само в сфера на йонизиращи 
лъчения. 

При изследвания контингент 75% от лицата са работили и в друго производство, като част от тях 
(около 35%) са работили no-продължително на други места (извън АЕЦ). Затова съпоставихме 
получените резултати на лицата, работили само в АЕЦ, или с по-голям трудов стаж в нея (попадащи в 
една и съща възрастова група) с лицата, работили преимуществено в друго производство - таблица 3. 

Наблюдава се тенденция за нарастване на репаративните възможности при лицата с по-голям 
трудов стаж в АЕЦ (0,62 спрямо 0,51), както и липса на отклонение от нормалните стойности на РК. При 
лицата с no-голям трудов стаж в други производства (извън АЕЦ) наблюдаваните отклонения са 35% 
срещу 5% за контролната група. 

 
 3.  Резултати в зависимост от трудoвия стаж (ТС) в АЕЦ 

 n  ( )  ( )  * 

>ТС в АЕЦ** 22 35.77.1 12.0±4.3 0.62±0.12 0 
>ТС в друго производство*** 20 45.9±5.0 5.0±1.4 0.51±0.11 7 

Външна контрола 10 38.2±3.3 10.0±4.0 0.59±0.13 0 
 *     ;**     20  30 ,     

  ,        11   ;***     15     
  5  

 
Като опит за анализ на наблюдаваните промени и за изясняване причините, пораждащи лъ-

чечувствителност извън нормалните граници, беше проведено повторното изследване на 22 лица, на възраст от 
28 до 60 г от оперативно-ремонтен персонал на АЕЦ (РЦ I), показали отклонения в индивидуалната ЛЧ. 
Венозна кръв за анализ бе транспортирана и съхранявана при 4°С и обработвана към 24-ия час от вземането 
на пробите. Средните стойности за РК и UDS при първото (1994) и повторното (1995) изследване са 
представени на таблица 4. 

Повторното изеледване показа, че 16 от тях (68 %) запазват стойностите за РК, а 6 са в 
норма. При UDS само 6 лица (32 %) запазват показанията от предишното измерване. Очевидно 
репаративният синтез е по-динамичен показател, докато РК е характеристика, чиято промяна 
вероятно зависи от наличието на заболяване (автоимунно, генетично).  
 

 4. Средни стойности за UDS и РК 
    

1994 1995 
РК 0.98±0.36 0.94±0.38 

UDS 1.65±1.03 1.13±0.50 

 
Беше направен опит за анализ на наблюдаваните промени, като за целта бяха използвани 

характеристиките на изследваните между 1992 и 1995 г. общо 132 лица. Обобщаването на резултатите 
показа, че за UDS е налице статистически достоверна разлика в зависимост от възрастта, за групата до 40 
и тази над 50 години (р<0,05). 

Това наложи при анализа на получените резултати да разделим допълнително изследваните лица 
в групи през 10 г, и едва тогава (вътре във всяка група) да сравняваме тези от тях, конто са с еднакъв 
трудов стаж (съответно < 10 г и > 10 г). По същия начин са обработени и резултатите за РК. 
Получените обобщени резултати за всички изследвани лица през периода 1992-1995 са представени 
на таблица 5.  

 



80  

 5. Обобщени характеристики на изследваните между 1992 и 1995г лица от оперативно-ремонтен 
персонал. Промени в UDS и РК в зависимост от възраст и трудов стаж 

*  ( )  ( ) n** UDS  
<30 26.5±1.7 4.7±1.2 38 1.37±0.28 0.61±0.06 

6.8±1.1 30 1.88±0.28 1.00±0.18 
31-40 35.2±2.3 

14.1±1.5 15 1.65±0.44 0.88±0.25 
7.4±1.6 25 2.06±0.21 0.78±0.24 

41-50 45.1±2.5 
16.0±2.5 15 1.66±0.22 0.60±0.05 

>50 53.8±3.2 6.3±1.1 9 1.75±0.83 0.84±0.31 
           *           ; 
           **        
 
За лицата, показали отклонение и изследвани повторно през 1995 г, резултатите (при спазване на 

горните условия) са представени на таблица 6. 
Лицата с отклонения в ИЛЧ показват по-ниско ниво на UDS от средното за оперативно-ремонтния 

персонал. В същото време стойностите за РК на тази група са на горната граница на нормата за здрави 
лица или над нея. 

 
 6. Лица с отклонения от нормата за РК, изследвани повторно през 1995г.  

Промени в UDS и РК в зависимост от възраст и трудов стаж 
*  ( )  ( ) n** UDS  

<30 27.7±2.2 7.2±1.7 4 1.06±0.38 0.86±0.51 
6 1.17±0.49 0.85±0.35 31-40 34.5±2.6 7.7±1.9 

14.7±2.1 4 1.16±0.66 0.91±0.47 
7.2±3.0 4 0.89±0.56 0.90±0.45 41-50 43.9±2.7 15.7±2.2 4 1.20±0.50 0.92±0.30 

     *           ; **    
   . 

 
През 1988г Програмата за радиационна защита към Комисията на Европейската общност, 

препоръча въвеждането на ИЛЧ като показател в радиационната защита (Chadwick & Bridges, 1988). 
Големите индивидуални различия в лъчечувствителността се потвърждават и от широко използвания 
критерий ЛД50 – дозата при която загива 50% от облъчената популация. Когато се индуцира ДНК-
увреждане, негового съхраняване и последваща трансформация в мутация или малигнизация на 
клетката зависи от ефективността и капацитета на ДНК-репаративните ензими да отстранят 
потенциалната генотоксична лезия. Доказано беше, че тази способност варира за отделните лица и като 
краен реэултат индивидуалните различия са значителни (Vogel et al, 1982).  

Разработената от нас концепция и метод за оценка на индивидуалната лъчечувствителност, се 
основава на     ,     - ,   

 при клинично здрави донори. Той позволи да определим границите, в които репаративните 
възможности на левкоцитите от периферна крьв могат да се приемаг за иормални, а репаративният 
капацитет, попадащ в тези граници, бе приет за съответстващ на нормална лъчечувствителност. 

Докато острото облъчване повишава риска за развитие на канцерогенен процес при около 5 % от 
нормалните (без генетично заболяване) здрави индивиди, то при хронично облъчване, хиперчувствителноетта е 
по-силно изразена. Тук броят на потенциално уязвимите лица достига до 12 % (Gentner&Morrison, 1989). 
Тези данни са изключително важни, защото като правило всички концепции за определяне на риска от 
въздействие на ниски дози ЙЛ изхождат от предположението за хомогенност на популацията и съответно 
хомогенна реакция към облъчването. Следователно        

       -      ,   
       . Наличието на значителна рискова група в този 

случай, също поставя на дневен ред проблема за изясняване лъчечувствителноетта на индивида. 
Анализът на получените резултати при проведеното изследване върху контингент на АЕЦ показа 

отклонения при около 9 % от изследваните лица (Георгиева и др, 1994), което се приближава до цитираната 
по-горе стойност. Ако приемем стойностите за UDS и РК на всички изследвани лица до 1994 г (таблица 
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5) като изходен статус на оперативно-ремонтния персонал на АЕЦ, а за изследваните през 1995г 22 
лица (таблица 6) като характеристика на лицата с отклонения, можем да направим следния извод: 

       -     
-     -  . В същото време стойностите за 

           (0,35 - 0,85) за здрави лица 
или над нея. 

Тъй като при постъпване в АЕЦ се извършва предварителен подбор на кандидатите, в зависимост 
от тяхното здравно състояние, обяснение на получените резултати може да се търси в две насоки: 

       или сензибилизиращ ефект на производствените 
вредности на предхождащото работно място извън АЕЦ. 

Можем ли да приемем, че по-високия репаративен капацитет е указание за повишена 
резистентност? ИДС отразява едновременно два процеса - обема на полученото увреждане от 
въздействието на мутагенния фактор и възможността за неговата репарация. Както вече 
споменахме (Peacock et al, 1989; Radford, 1985; Ward, 1990), въпросът за тежестта на началното 
увреждане и за репаративните възможности при формиране лъчечувствителността на клетката е спорен. 
Повишената лъчечувствителност се свързва също и с по-ниски нива на репликативния ДНК синтез, както е 
при лицата с генетични заболявания (Smith&Itzhaki, 1989) Наши изследвания на левкоцити от пациенти с 
AT и синдром на Bloom също показаха намален ДНК синтез между 8 и 30 % съответно, в сравнение с 
контролната група (Георгиева и др, 1995) Следователно, едновременното повлияване на репликативния и 
извънплановия ДНК-синтез би довело до промяна в репаративния капацитет. 

Установените индивидуални разлики в репаративния ДНК синтез на левкоцити от периферна 
кръв на клинично здрави лица и на работници от АЕЦ-Козлодуй, показа, че определянето на 
индивидуалната лъчечувствителност е възможно по предложения от нас метод.  

 
 

 
1. Бе установено наличието на три групи с различни репаративни възможности. Лицата с 
репаративен капацитет между 46 и 74% имат нормална лъчечувствителност; над тези 
стойности са по-лъчерезистентни, а под тях – по-лъчечувствителни.  

2. Наблюдава се тенденция за нарастване на репаративните възможности при лицата с по-голям 
трудов стаж в АЕЦ, при репаративен капацитет оставащ в границите на нормата. 

3. При 9% от изследваните лица, работещи в зоната за строг режим в АЕЦ-Козлодуй беше 
установено по-ниско ниво на извънпланов ДНК-синтез от средното за оперативно-ремонтния 
персонал, и стойностите за репаративен капацитет на горната граница или по-високи от 
нормата за клинично-здрави лица; 

4. Повторното изследване на лица с отклонения показа, че репаративният капацитет е 
характеристика, която не се променя с времето и вероятно е генетично детерминирана 
(зависи от наличието на заболяване - автоимунно, генетично). 
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IV.       
 

. , . , .  
 
Йонизиращите лъчения са един от най-интензивно изследваните агенти от околната среда, за 

които е доказан канцерогенен ефект (Russ, 2006; Gilbert, 2009). Връзката между въздействието на 
различни фактори на възникване на рак, включително и ЙЛ, се определя въз основа на резултатите от 
епидемиологични проучвания при контингенти облъчени с относително високи дози, като преживелите 
атомната бомбардировка в Хирошима и Нагасаки (Preston, 2003; ICRP, 2006; ICRP, 2007; Preston, 2007), 
терапевтично облъчни пациенти (Ron, 2003). Данните за преживелите атомната бомбардировка са 
“златен стандарт” за оценка на радиационния канцерогенен риск при ниски дози. За това има няколко 
съображения: изследването обхваща приблизително 100 000 индивида от всички възрасти и двата пола; 
около 30 000 от преживелите японци са облъчени с ниски дози – между 5-100 mSv; средната доза за най-
ниския диапазон, при която допълнителния относителен риск е статистически достоверен е ~35 mSv; 
налични са както данни за смъртност, така и за заболяемост; изследването продължава 60 години. 

Особен интерес с оглед на радиационната защита обаче представлява продължителното 
облъчването с ниски дози, каквото е професионалното облъчване. При облъчване с относително ниски 
дози са възможни само стохастични ефекти. Стохастичните ефекти са безпрагови и вероятността за 
появяване е функция на дозата (ICRP, 2006; ICRP, 2007; Little, 2009). Злокачествените заболявания 
предизвикани от радиацията са неразличими от новообразуванията предизвикани от други вредни 
фактори и обстоятелства. Официално е приет т.нар. линеен безпрагов модел, съгласно който за тези 
ефекти няма праг на дозата (ICRP, 2006; ICRP, 2007). 

Облъчването с ЙЛ е доказан рисков фактор за определени ракови локализации, вероятен за 
други и не доказан при възникването на трети. Лъчево-зависими в различна степен са рак на слюнчените 
жлези, рак на стомаха, рак на пикочния мехур и пр. За болестта на Ходжкин и хроничната лимфоидна 
левкемия (ХЛЛ) няма данни, че са лъчево-зависими ракови заболявания (UNSCEAR, 2000). Напоследък 
някои автори съобщават за връзка между облъчването с ниски дози ЙЛ и смъртността от ХЛЛ, макар че 
данните не са достатъчно убедителни (Vrijheid et al, 2008). 

При определяне вероятността от реализиране на неблагоприятните за здравето последствия от 
въздействието на ЙЛ, т.е. на канцерогенния риск, трябва да се имат предвид получената доза и факторите 
модифициращи риска, като латентен период, пол, възраст. Латентният период се влияе от дозата на 
облъчване. При облъчване с високи дози латентният период се скъсява. Това е особено отчетливо при 
левкозите. Продължителността му варира при различните локализации. Така, докато пикът на 
левкемиите, предизвикан от облъчване, се достига след няколко години, то за други видове локализации 
(напр. дебело черво, хранопровод, бял дроб и др.) латентните периоди са от порядъка на десетилетия. 
Лъчево индуцираният рак се проявява при достигане на възрастта, на която се появяват и спонтанно 
възникналите тумори. 

За оценка на риска от външно облъчване, най-информативни са изследванията сред ядрените 
работници (NRC, 2006). Тъй като облъчването е нормирано, то тези изследвания дават директна оценка 
за риска от облъчване с ниски дози и мощност на дозите. Дават възможност и за сравнение с оценките, 
получени от преживелите атомната бомбардировка японци, които са стандарт на основните норми по РЗ. 

Проведени са редица обширни изследвания сред ядрените работници в САЩ (Gilbert, 1993) 
Англия (Muirhead, 1999; Muirhead, 2009), Канада (Soin, 2001; Gilbert, 2001), Япония (Iwasaki, 2003) и през 
последните години усилията са насочени към обединяване на изследваните кохорти (Cardis, 1995, 2005, 
2007).  През 1995 г. Международната агенция за изследване ра рака (IARC) провежда изследване сред 
95000 работници от ядрената индустрия от САЩ, Англия, Канада, които са получили средни дози в 
професионална среда около 40 mSv. Поради широкия доверителен интервал резултати се движат между 
нулев риск и риск съответстващ на преживелите атомната бомбардировка в Япония. Общо за всички 
солидни тумори няма данни за повишена смъртност от рак свързан с професионалното облъчване. 
Установена е достоверна зависимост между облъчване и левкемия (без ХЛЛ). Проучването на ядрени 
работници от 15 страни (400 000 работника със средна кумулирана доза ~ 20 mSv) установява 
левкемичен риск (без ХЛЛ) с гранични стойности. Оценката на канцерогенният риск общо за всички 
солидни тумори е по-висока, но сравнима с тази за преживелите атомната бомбардировка. Трябва да се 
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отбележи, че има значителни разлики в резултатите между отделните страни, като някои съобщават за 
отрицателен риск, други – за висок такъв. Последни данни относно професионалното облъчване са 
представени от Muirhead и кол., (Muirhead, 2009). Анализът е основан на около 175 000 работника, много 
от които са били включени в изследването от 15-те страни. Установена е статистически значима 
зависимост между получената доза и възникването на солидни тумори и на левкемия (без ХЛЛ).  

 на настоящето проучване е да се определи доколко е вероятно професионалното 
облъчване да е причинно-свързано с диагностицираното злокачествено новообразувание на работници от 
АЕЦ “Козлодуй”. Концепцията причинно-следствена връзка (Probability of Causation, PC) определя каква 
е вероятността предхождащото облъчване да е причина за раковото заболяване при даден индивид. 
Вероятността за причинна връзка е прието да се изразява чрез допълнителен относителен риск (excess 
relative risk, ERR) и зависимостта има следния вид: 

   PC =  
),,(1

),,(
seDERR

seDERR
  

където D e получената доза на възраст  и пол s (IAEA, 1996). 
Всички изчисления са проведени със софтуерен продукт "Survrad", който може да определи 

канцерогенния риск и вероятностната причина за 17 радиогенни злокачествени новообразувания, в това 
число левкемии, рак на устната кухина, рак на храносмилателната система, рак на хранопровода, рак на 
стомаха, рак на дебелото черво, рак на правото черво (включва: на правото черво, сигмоидното черво, 
аналния канал и ануса), рак на черния дроб, рак на панкреаса, рак на респираторния тракт, рак на белия 
дроб, рак на млечната жлеза, рак на матката, рак на яйчника, рак на пикочния мехур, рак на бъбреците, 
рак на централната нервна система и общо за всички локализации. Прилаганите рискови коефициенти са 
изчислени въз основа на резултати от проучвания на популации, облъчени с високи дози ЙЛ (Thompson 
et al, 1994; Preston et al, 1994). Множеството данни за по-ниската ефективност на ниските дози спрямо 
високите (отнесени към единица доза) налага приемането и на редуциращ фактор за ефективността на 
дозата и мощността на дозата (DDREF) (Dose and Dose Rate Effectiveness Factor (ICRP, 1991; ICRP, 2007; 
Little et al, 2009). Приема се DDREF да е 2. 

Използвани са два основни модела за описване и изчисляване на риска за лъчево-индуциран рак. 
Първият е абсолютен (адитивен) проекционен модел, според който, след определен латентен период, 
допълнителният канцерогенен риск (excess cancer risk) е постоянен. Вторият е относителен 
(мултипликативен) проекционен модел, който предполага, че след латентен период честотата на рака 
нараства пропорционално на спонтанния канцерогенен риск. МКРЗ препоръчва използването на 
релативния рисков модел за проектиране на риска за солидни тумори и абсолютния за левкемии до края 
на живота (ICRP, 1991). 

Необходимите данни за провеждането на анализа са: година на раждане на работника, пол, 
година на започване на работа в среда на ЙЛ и включване в системата на индивидуален дозиметричен 
контрол, трудов стаж в среда на ЙЛ с индивидуален дозиметричен контрол, годишна доза (за всяка 
година от трудовия стаж), кумулативна доза за целия трудов стаж в среда на ЙЛ, диагноза, година на 
заболяване. 

За статистическа обработка са използвани: дескриптивен анализ, вариационен анализ на 
количествени променливи, честотен анализ на качествени променливи, Fisher exact test (Х2) – за 
определяне на статистически значима зависимост между две качествени променливи; Mann-Whitny тест 
и Kruskal-Wallis тест – за определяне на статистически значима разлика на средни стойности на една 
променлива в две и в повече групи. За достоверни са приемани разликите при p<0.05. За обработка на 
данните беше използвана версията на SPSS – SPSS for Windows 11.0.1. 

За периода от 1986 до края на май 2009г. са диагностицирани 155   . За 78 от тях 
работниците не са включени в системата за индивидуален дозиметричен контрол. Като рисков фактор за 
възникване на раковите заболявания е анализирано само професионалното облъчване. 
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 1. Разпределение на диагностицираните злокачествени заболявания 
сред работници от АЕЦ “Козлодуй” за периода 1986 – 2009* 

  ( ) 

Бял дроб 15 
Млечна жлеза 26 
Кожа и подкожна тъкан 10 
Стомашно-чревен тракт 30 
Лимфни и кръвотворни органи 9 
Главен мозък и други части на ЦНС 7 
Черен дроб и интрахепатални  
жлъчни пътища 5 

Бъбреци и пикочен мехур 8 
Женски и мъжки полови органи 26 
Други 19 

 155 
                                     *  .  2009 . 
 
 От всички регистрирани злокачествени заболявания (таблица 1), преобладава рак на стомашно 
чревния тракт – 30 случая. В тази група се имат предвид, според МКБ (ICD-10), ревизия – 10: рак на 
хранопровода, рак на стомаха, рак на дебелото черво, рак на правото черво. На второ място е рак на 
млечната жлеза и рак на половата система - по 26 случая от двете локализации. Рак на половата система 
обединява рак на шийката на матката, рак на ендометриума, рак на яйчника, рак на тестиса. 15 са 
случаите с рак на белия дроб, а в останалите локализации са регистрирани от 5 до 10 случая. В групата 
други (19 случая) се има предвид рак на щитовидната жлеза, рак на ларинкса, рак на устната и рак на 
езика. 

Най-честото диагностицирано злокачествено заболяване при жените е РМЖ (фигура 1). На 
второ място е ракът на половата система (19 случая), като случаите с рак на шийката на матката са 
преобладавщи. Не са диагностицирани заболявания на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища 
при жените. Рак на стомашно чревния трак и рак на белия дроб са най-често регистрираните заболявания 
при мъжете. 
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 1. Разпределение на диагностицираните злокачествени заболявания сред работници от АЕЦ “Козлодуй” за 

периода 1986 - м. май 2009 г. по пол и локализации 
 

На таблица 2 е показано разпределението на обследваните лица по пол и възраст на 
диагностицираното злокачествено заболяване. 86 (55.7%) от всички работници са мъже, 69 (45%) - жени. 
В около 80% от случаите заболяването е открито между 40 и 60 годишна възраст, за 28 (18.4%) 
работника (16 – мъже и 13- жени) до 40 и при четирима (2.6%) - над 60 години. Няма статистически 
значима разлика на възрастта на диагностицираното злокачествено заболяване между случаите в 
системата на ИДК и тези, които не са включени. Средната възраст при мъжете и жените е еднаква, 
съответно 47.3 г. и 46.2 г. 
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 2. Разпределение на работниците по пол и възраст на диагностицираното злокачествено заболяване за 
периода 1986 - 2009* г. 

     
  40 . 

брой (%) 
 41- 59 . 

брой (%) 
 60 . 

брой (%) 
 

брой (%) 
мъж 16 67 3 86 (55) 
жена 13 55 1 69 (45) 

 29 (18.4) 122 (79.0) 4 (2.6) 155 (100%) 
*  .  2009 . 
 

Приблизително еднакъв е броят на работниците с трудовия стаж в АЕЦ “Козлодуй” (таблица 3) 
до 9 (37%) и между 10 и 19 години (39%). 24% са работниците със стаж над 20 години. Най-голям е броят 
на мъжете в групата със стаж 10-19 години, докато за жените това е до 9 години. Няма достоверна връзка 
с трудовия стаж или началото на работа в АЕЦ. 
 

 3. Разпределение на случаите със злокачествени заболявания за периода 1986–м.май 2009 г. в зависимост 
от трудов стаж и възрастта, при която е постъпил на работа в АЕЦ “Козлодуй” 

   “ ” 
 9 .  10  19 .  20 . 

58 (37%) 61 (39%) 36 (24%) 
     “ ” 

 35 .  36 .  
73 82 155 

 
Повече от половината от изследваните работника (60%) са кумулирали средна доза от 5 mSv, 

27% са със средна доза от 50 mSv и 13% (10 души) имат регистрирана средна доза 230 mSv (таблица 4). 
 
 4. Разпределение на работниците според кумулираната доза (в mSv) за целия трудов стаж, включени в 

системата за ИДК, с диагностицирано злокачествено заболяване за периода 1986-2009* г. 
 , mSv  

 20  21 – 99   100  

Брой работници 46 (59.7 %) 21 (27.3 %) 10 (13 %) 

Средна доза (mSv) 4.87 50.0 230.6 

                    *  .  2009 . 
 
Анализ за вероятността професионалното облъчване да е причинно свързано с възникналото 

раково заболяване може да бъде направен за 77 работника със следните диагнози:, рак на млечната жлеза 
– 12, рак на белия дроб – 8, рак на кожата – 6, рак на лицето – 3, рак на ларинкса – 4, рак на стомашно-
чревния тракт – 16, рак на черния дроб и интрахепатални жлъчни пътища – 3, рак на бъбреци и пикочен 
мехур – 6, рак на женската полова система – 4, рак на мъжката полова система – 4, рак на главен мозък и 
други части на централна нервна система – 5, рак на лимфни и кръвотворни тъкани– 3, други – 3. 

За изследвания период случаите, при които има вероятностна причинност между 
професионалното облъчване и диагностицираното заболяване са осем (таблица 5). При пет случая има 
1% вероятност за връзка между предхождащото професионално облъчване и диагностицираното 
заболяване (случаи № 1, 2, 4, 5, 6), по един с 3% (случаи № 8), 4% (случаи № 3), и 6% (случаи № 7). 

Известно е, че за възникването на раковите заболявания са отговорни различни фактори. Някои 
от тях са естествени компоненти от околната среда, други имат отношение към начина на живот и 
професията. Съгласно оценките от епидемиологичните изследвания, работещите с ИЙЛ се облъчват 
хронично с относително ниски дози, предимно от външно гама облъчване (Vassilev, 2000; Cardis et al, 
2007; Muirhead et al, 2009). Трябва да се има предвид, че са възможни и други източници на облъчване, 
най-често в резултат на медицински диагностични изследвания. 
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 5. Оценка на вероятността за причинно-следствена връзка между професионалното облъчване и 
възникналото злокачествено заболяване за работници от АЕЦ “Козлодуй”за периода 1986-2009* г. 

  * 
 ( .) 

    
/  

  
   

/ 
 

  (mSv)  
  

 

 
  

95%  

1 М РБД 50 (2004) 12 145.382/12 1% (0.0÷0.02) 
2 Ж РМЖ 46 (1992) 15 50.21/10 1% (0.0÷0.02) 
3 Ж РМЖ 47 (2005) 7 88.7/7 4% (0.01÷0.11) 
4 М РП 43 (1999) 15 181.15/14 1% (0.0÷0.02) 
5 М РСгм 55 (2006) 26 56.45/13 1% (0.0÷0.02) 
6 М РСгм 48 (2004) 29 328.54/28 1% (0.0÷0.02) 
7 М РБ 47 (1999) 25 517.51/24 6% (0.02÷0.19) 
8 М ХМЛ  54 (2000) 10 27.68/6 3% (0.01÷0.08) 

*     ( );     ( );    ( );    ( );   
 ( );   ( ) 

 
Проучвания, анализиращи здравния ефект от облъчване с ниски дози и ниски мощности на 

дозите сред професионално облъчени лица от АЕЦ “Козлодуй” са провеждани в твърде ограничен обем в 
България (Ягова и кол., 2001; Чобанова и кол., 2006; Chobanova et al. 2008). Повечето от работниците от 
настоящия анализ са получили дози, които са малко над естествения радиационен фон от външно гама 
облъчване, в допустимите граници за професионалното облъчване съгласно Основните норми по РЗ 
(ОНРЗ, 2004). Разпределението на злокачествените заболявания по локализации и пол в изследваната 
кохорта е в съответствие с разпределението, характерно за цялата страна (НРР, 2008). 

Настоящият анализ потвърждава, че дозовото натоварване на изследваните работници е ниско. 
При около 90% от всички обследвани лица причинно-следствената връзка практически е нула. Това са 
спонтанно възникнали злокачествени заболявания, които могат да се проявят в течение на живота на 
индивида, независимо от работното му място. 

Доказано е участието на ЙЛ при възникване на левкемия (Preston, 1994; Miurhead, 2009). 
Според оценките рисковите коефициенти за миелогенна левкемия са сред най-високите за радиогенни 
онкогенни заболявания (Preston, 1994). Получената доза от 28 mSv за случая с дигноза ХМЛ при нашето 
проучване е ниска, началото на работа в СЙЛ е след 40 годишна възраст и теоретичната възможност за 
причинно-следствена връзка също е ниска (3%). 

Рак на млечната жлеза е най-честият злокачествен тумор сред жените (случаи № 2 и 3). 
Времето до клиничната му изява може да бъде години, дори десетилетия, но при относително малка част 
от болните протича агресивно и за кратък период от време. Съществуват голям брой рискови фактори за 
развитие на рак на млечната жлеза (дълъг репродуктивен период, по-късно първо раждане, кърмене, 
провеждане на естрогенно лечение). Рязко нараства рискът при обременена фамилна анамнеза (болни 
майка или сестра) (Онкология, 2000; Russ, 2006;). Отсъствието на приемлив латентен период и 
относително ниски кумулирани дози не ни дават основание да свържем професионалното облъчване със 
заболяването. Участие на обременена фамилна анамнеза трябва да се търси за случай №4, при който 
РМЖ е диагностициран и на двете млечни гърди. 

Основният етиологичен фактор при белодробния рак е тютюнопушенето (случай № 1). Рискът 
от заболяване се увеличава пропорционално на количеството изпушени цигари (Онкология, 2000). В 
настоящето изследване липсата на подробна информация за вредните навици на работника 
(тютюнопушене) ограничава възможността за отдиференциране участието на този фактор. Имайки 
предвид продължителността на латентния период на рака на белия дроб (20 – 30 г.), късият период на 
работа в сфера на ЙЛ непосредствено преди възникването на заболяването, участието на редица 
ендогенни и екзогенни фактори в етиологията му, няма основание да се коментира мястото на 
професионалното облъчване като причина за възникване на заболяването. 

Ракът на панкреаса и бъбрека са с относително ниска степен на корелация с йонизиращите 
лъчения (ICRP, 2007). Изледванията сред преживелите атомната бомбардировка в Хирошима и Нагасаки 
(Thompson et al, 1994, Preston et al, 2007) и обобщените проучвания сред работници от ядрената 
индустрия (Cardis et al, 2005, 2007) не доказват връзка между възникването на рак на панкреаса и бъбрека 
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и получената доза. Туморите на бъбрека са относително редки (случай №7). В основата на етиологията са 
производствените вредности, тютюнопушенето, злоупотребата с аналгетици, конкременти и инфекции в 
горните пикочни пътища, наследствени фактори. Особено място в етиологията на рака на горните 
пикочни пътища заема балканската нефропатия (Онкология, 2000). Латентният период е кратък (случая 
№4). 

Заболяемостта от рак на дебелото черво (случаи № 5, 6) е на първо място измежду туморите на 
стомашно чревния тракт. Доказано е значението на генетичните фактори, като определено значение има 
хранителния режим (храни богати на мазнини увеличават риска) (Онкология, 2000). В настоящето 
изследване е установена минимална причинност от 1%. 

Необходимо е да се отбележи, че обследваните лица от настоящия анализ са започнали работа 
в СЙЛ през 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век, когато границите на ефективните дози за 
професионално облъчване, съгласно съществуващите тогава основни норми за радиационна защита, са 5 
бер (Норми по РЗ, 1972). Подробният анализ на получените годишни дози на всеки от тези работници, 
показва, че няма случай на надвишаване пределно допустимата граница на облъчване. 

 
В заключение, настоящето изследване е едно от малкото, които се опитват да изяснят здравния 

ефект от професионалното облъчване с ЙЛ сред работниците от ядрената индустрия. Наблюденията на 
здравословното състояние на работищите в АЕЦ – “Козлодуй” до сега не показват регистрирани случаи 
на радиационни увреждания. Това се дължи на ниските нива на професионално облъчване и отсъствието 
на аварийни облъчвания на персонала (Vasilev, 2000; Национален доклад по РЗ, 2006). Анализът показва 
устойчива тенденция за намаляване на професионалното облъчване на работещите в АЕЦ ”Козлодуй”. За 
периода 2000 – 2005 г. годишната колективна ефективна доза намалява близо два пъти, а средната 
годишна индивидуална ефективна доза на контролираните лица - два и половина пъти (Национален 
доклад по РЗ, 2006). 

  ,      " "    
         . 
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V.  
 
Въпросът дали има праг на дозата, под който рискът става пренебрежимо нисък, е предмет на 

обсъждане от момента на откриване канцерогенните ефекти на йонизиращите лъчения. Засега не е 
доказано нарастване на случаите от рак след облъчване с ниски дози, но това не изключва възможността 
рискът все пак да съществува. Знаем, че спонтанното ниво на солидните тумори и левкемията е високо и 
варира в зависимост от възрастта. На този фон отчитането на вероятно нарастване на канцерогенния риск 
след облъчване с ниски дози изисква изследването на много големи кохорти за получаване на 
статистически значим резултат. Цялото население на земята не би било достатъчно за оценка ефекта на 
дози под 100 mSv с методите на класическата епидемиология. Допълнителна причина за този извод са 
съпътстващите фактори, които също трябва да бъдат взети предвид, защото техният ефект може да бъде 
по-голям от този на радиацията.  

      Единствената възможност за оценка на вероятния риск при ниски дози (< 100 mSv) засега е 
екстраполацията на канцерогенния ефект, наблюдаван между 0.2 и 3 Sv, като за тази цел се използва 
Линейният Безпрагов Модел (LNT). Той допуска, че клетките реагират по един и същи начин независимо 
от дозата и нейната мощност, което предполага, че вероятността за смърт и мутация за единица доза и 
приноса за последващата канцерогенеза като резултат от всички физични събития е константно, 
независимо от броя лезии в клетката и в съседните на нея клетки. Това на практика означава  
да приемем че: 

- В интервала от дози и мощности на дозите, характерни за професионалното облъчване, не би 
трябвало да има физични, химични или биологични взаимодействия между ефектите в клетката, 
предизвикани от различни източници на ЙЛ;  

- Всяка (каквато и да е) абсорбирана доза енергия в клетъчното ядро, предизвиква 
еднаквонарастване на мутациите. Вероятността за успешна или погрешна репарация за единица 
доза е винаги една и съща, какъвто и да е броят на лезиите в същата клетка. Дозата и нейната 
мощност не би трябвало да имат значение; 

- Вероятността всяко ДНК поражение да доведе до рак е еднаква, независимо от броя на другите 
поражения в същата и съседните клетки.  

Очевидно заложените в LNT модел постулати са в противоречие с някои резултати, получени през 
последните 10 години. Например данните от изследвания на животни не показаха какъвто и да е 
канцерогенен ефект при дози под 100 mSv. Беше доказана комплексността на канцерогенезата и 
разнообразието в характера на клетъчния отговор след облъчване. Моделът не е в съгласие и със 
съвременото познание, че клетката дори когато не е директно облъчена не остава пасивна, защото 
системите за междуклетъчно взаимодействие я „информират” за наличието на поразени съседни клетки. 
Оксидантният стрес, предизвикан от облъчването, активира редица защитни механизми, като стимулира 
ензимни антиоксидантни системи, които неутрализират активните форми на кислорода. Физико-
химичните събития предизвикани от ЙЛ отключват каскада от сигнали и реакции, които могат напълно 
да променят съдбата на ДНК пораженията. 
Общоприето е разбирането за необходимостта от разширени изследвания на молекулярно и клетъчно 

ниво за изясняване на радиационния отговор предизвикан от ниски дози ЙЛ. В търсенето на походящи 
биомаркери, ние изследвахме промените в синтез на основните клетъчни молекули ДНК и протеини в 
условията на професионално гама-облъчване. Използването на едноверижните и двуверижни ДНК-
скъсвания като индикатор за реализирано ДНК поражение в левкоцити от периферна кръв на 
професионално облъчвани лица показа отсъствие на статистически значими разлики по отношение на 
контролните групи (външни и вътрешни). Всички параметри, определени при условията на неутрална 
електрофореза, които са показателни за наличието на двойно-вержни скъсвания, категорично сочат 
обратно пропорционална зависимост от дозата. При доза, надхвърляща 200 mSv, считана за горна 
граница на ниските дози, нарастването на ДНК поражението е за сметка на едно-верижни скъсвания. 
Изследването на ДНК поражението като функция на годишната доза показа, че по отношение на двойно-
верижни скъсвания то е хомогенно за дози до 10 mSv/a. Разлики между експонираните с ЙЛ и 
контролните лица отсъстваха и при оценка на ДНК поражението въз основа на модифицираните бази.  
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Тези резултати могат да бъдат обяснени с ограничения брой ДНК поражения, които присъстват 
по едно и също време в клетката, подложена на въздействие с ниски дози и мощности на дозата. 
Обратно, при високи дози повишената локална плътност на пораженията пречи на координираните 
действия на репариращите системи, при което нараства вероятността от погрешна репарация и нараства 
броя на непоправените dsb. Изводите за разлики в ефективността на защитните системи в зависимост от 
дозата се подкрепят от редица експериментални и клинични данни, които подчертават значението на 
репарацията за биологичните последици от облъчването. Значението на ДНК репариращите системи за 
редукция на мутагенните и летални ефекти, бе доказано при изследване на клетки от пациенти с 
генетични заболявания свързани с дефекти в репариращите системи. 
 Един от основните въпроси в изследователските програми, посветени на ниските дози е, дали 
индивидите които са по-лъчечувствителни, са по-податливи към радиационно-индуцирана 
канцерогенеза, в сравнение с останалите. Ограниченият брой изследвани пациенти с онкологично 
заболяване при нашето проучване, не ни позволява да направим категоричен извод в тази насока.  

Проучването върху индивидуалната лъчечувствителност на клинично здрави лица показа, че 
репаративният капацитет на левкоцити от периферна кръв варира в сравнително широки граници и 
позволява разграничаването на три групи с различни репаративни възможности. Прилагането на този 
метод върху контингент на АЕЦ отчете отклонения при около 9% от изследваните лица, обикновено 
свързано с по-ниско ниво на репарация от средното за работещите в зоната със „срог режим”.  

Доказаната хипер-лъчечувствителност за някои клетъчни видове, оценена по преживяемост на 
клетките за единица доза, не корелира нито с клетъчния капацитет за апоптоза нито с дефекти в 
задържането на клетъчния цикъл от ЙЛ (Chalmers et al 2004, Joiner et al 2001, Marples et al 2004). 
Обратно, бе показано стимулиране активността на редица ензимни системи в отговор на индуцирания 
оксидантен стрес, придружено от намаляване на поразяващия ефект, което демонстрира значението на 
антиоксидантните ензими за вариациите в лъчечувствителността. Тази начална хипер-чувствителност 
елиминира повредените клетки с потенциал за мутационна промяна след въздействието на ниски дози 
радиация.  
 С метода за оценка на индуцирания протеинов синтез, беше потвърден синтеза на специфично-
индуцирани протеини в левкоцити от човешка кръв, които имат отношение към протичащите 
репаративни процеси след лъчевото въздействие. Прилагането му при професионално облъчени лица 
показа, че нивото на протеиновия синтез е по-високо от контролното при дози до 20 mSv, след което 
намалява, за да започне да нараства отново при дози по-високи от 300 mSv. Проведеното паралелно 
изследване за спонтанен и индуциран ДНК синтез позволи да уточним, че в първия случай нарастването 
най-вероятно е свързано със синтез на репариращи ензими, а във втория - е израз на цитотоксичния 
ефект на ЙЛ. 
 Наличието на радиационно индуциран адаптивен отговор, вече се приема за категорично 
доказан. Той се дефинира като радиационно индуцирана промяна в ЛЧ, предизвикана от въздействието 
на ниска доза, предхождаща облъчването с висока доза (Prise et al., 1998). Предварителното облъчване с 
ниска доза води до намаляване на клетъчната смърт, броя на мутациите и неопластичните 
трансформации предизвикани от последващо облъчване в рамките на часове или дни (Wolff, 1998, 
Redpath, 2004, Mitchel, 2002). Този преходен защитен ефект се среща и при хора и се отдава на 
стимулиране на клетъчната защита в резултат от активиране на ДНК репариращите системи.  
 Проведеното от нас проучване за наличие на адаптивен отговор при професионално облъчване, 
се основаваше на промяната в нивото на индуцирания репаративен синтез, след допълнително in vitro 
гама-облъчване. Бе установено по-високо ниво на индуциран репаративен синтез за облъчените лица в 
сравнение с контролната група, което подкрепя хипотезата за стимулиране на репаративния капацитет в 
човешки лимфоцитни клетки към последващо облъчване с по-високи дози.  

Важно е да се установи, дали предизвикания радиационен отговор променя риска от последващо 
облъчване с ниски дози. Бе показано, че облъчването с ниски дози защитава от развитието на левкемия 
при мишки (Mitchel et al. 1999). Този факт предполага, че е възможно радиационния риск да е по-нисък 
от предсказания с LNT модел. 
 Експерименти на Rothkamm et al (2003) показаха наличието на линейна връзка между броя на dsb и 
дозата между 1.2 mGy и 2 Gy. При по-ниски дози (<1.2 mSv) обаче няма данни за протичане на ДНК 



90  

репарация и 24 часа по-късно не се отчита нарастване на броя на клетките с dsb в ДНК. Този факт може 
да бъде обяснен или с клетъчна смърт предизвикана от отсъствието на репарация или с комбинацията на 
безгрешна репарация и апоптоза. Съгласно резултатите от нашето проучване, продължителното 
хронично облъчване с ниски дози в АЕЦ        , 
отразяваща ранния клетъчен отговор. Същият се влияе много слабо и от възрастта на изследваните лица. 
Когато само малък брой клетки са поразени стратегията за тяхното елиминиране изглежда оптимална, 
защото една погрешна репарация би довела до натрупването на потенциално-летални поражения и 
последващ канцерогенен процес. Проучването на промяната в нивото на потенциално-леталните 
поражения в левкоцити от периферна кръв на облъчени лица, оценено с помощта на спонтанния 
репаративен синтез показа, че направеното предположение е в сила при професионално облъчване. 
Нивото на потенциално-леталните увреждания за изследвания контингент на АЕЦ от контролираната 
зона е по-високо от това на контролната група, което съответства на резултатите получени за същия 
контингент по промени в хромозомните аберации и микронуклеуси. Установената положителна 
корелация обаче е в сила едва при дози над 200 mSv, а при по-ниски дози тази връзка изчезва и няма 
разлика спрямо контролната група.  
 Следователно, клетките реагират на лъчевото въздействие с участието на редица ензимни 
системи, които определят ефикасността на ДНК репарацията и вероятността за клетъчна смърт или 
естественото елиминиране на поразените клетки. При дози под няколко mGy или ниски мощности на 
дозите, сигналните системи не се задействат и оперират само основните репариращи системи, които са 
постоянно активни (такива като BER). 
 Анализът на нашите резултати за ефекта на дози ЙЛ от порядъка на естествения радиационен 
фон показа, че годишни дози на облъчване не по-високи от два пъти ЕРФ предизвикват положителни 
ефекти по отношение поражението на ДНК молекулата и възможността за нейната репарация, повишават 
резистентността на клетката и намаляват нивото на оксидантния стрес. Увеличеният синтез на 
радиационно индуцирани протеини в левкоцити от периферна кръв на лица с годишна доза под 0,5 
mSv/a, може да се свърже със синтеза на репариращи и антиоксидантни ензими и подкрепя хипотезата за 
общи молекуларни механизми на ефектите, характерни за много ниски дози. 
 За дози между 10 и 100 mGy, поразените клетки се елиминират или където е възможно се 
репарират чрез механизми, осигуряващи точност на ДНК репарацията. Когато механизмите за 
елиминиране или репарация бъдат индуцирани от ЙЛ, те вероятно действат и за преодоляване на 
клетъчните поражения предизвикани от естествения оксидантен метаболизъм. Тази хипотеза може да 
обясни хорметичния ефект, който често се наблюдава при експериментални животни. Три от 
използваните методи за оценка на радиационния отговор – кометният индекс, модификацията на 
пуриновите и пиримидиновите бази и нивото на потенциално леталните увреждания, показаха по-добри 
резултати при професионално облъчени лица в сравнение с контролната група, ако годишните дози не 
надхвърлят 5 mSv/а.  
 При по-високи дози, около 200 mGy, количеството на поразените клетки нараства и в този 
случай репариращите системи, чиято цел е да предотвратят масова клетъчна смърт и произтичащото от 
това тъканно поражение, могат да допуснат погрешна репарация. Вероятността за това нараства с 
нарастване броя на лезиите в клетката. При отсъствие на апоптоза, която е по-малко ефективна при 
високи дози, тези грешки ще доведат до мутации. По-високите нива на ДНК поражение при дози 
надхвърлящи 200 mSv, доказани при изследване на спонтанния репаративен синтез, заедно с нарастване 
синтеза на протеини, в отговор цитотоксичното действие на ЙЛ, честотата на хромозомните аберации в 
лимфоцитни клетки и нивото на липопероксидацията в кръвна плазма от същите лица, могат да бъдат 
обяснени по този начин. 
 По литературни данни при дози над 500 mSv се наблюдава стимулиране на пролиферацията, 
която компенсира клетъчната смърт. Ускореното клетъчното делене и заниженият контрол на клетъчния 
цикъл увеличават вероятността за грешки при репаративните процеси. В многоклетъчните организми, 
съдбата на една облъчена клетка зависи и от сигналите излъчвани от съседните клетки, посредством 
клетъчни контакти, „bystander” ефекти, контрол на пролиферацията, механизми, управлявани от 
цитокини. Междуклетъчните връзки могат да предадат потенциално генотоксични сигнали от 
облъчените клетки и да предизвикат поражение в съседни клетки, които не са били облъчени – процес 
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известен като „bystander” ефект. Тези “bystander сигнали” се свързват с различни ефекти в необлъчените 
клетки като апоптоза, генетична нестабилност, отдалечена клетъчна смърт, мутации. Беше показано, 
както in vitro, така и in vivo, че в около 10% от поколението на облъчените клетки или клетки, подложени 
на bystander ефект, се проявява по-висока честота на генни модификации, понякога персистиращи до 
няколко десетки поколения – този ефект е известен като „генетична нестабилност”.  

На експериментално ниво, съществуването на директна връзка между канцерогенните ефекти и 
генетичната нестабилност след облъчване с ниски дози ЙЛ с нисък ЛПЕ, остава хипотетична. 
Генетичната нестабилност може да бъде индикатор, причина или последица от дефекти в клетката, като 
понижен капацитет за ДНК репарация. В наши експерименти, нивото на двойно-верижните скъсвания в 
ДНК от лимфоцити инкубирани с облъчена плазма нараства за сметка на едноверижните скъсвания, 
което ни позволи да предположим превръщане на потенциално леталните увреждания в летални при 
“bystander” клетките (Georgieva et al, 2007). Най-убедителното доказателство против участието на 
bystander ефекта и генетичната нестабилност в индуцирането на рак при човека беше открито след 
изследване на лица контаминирани с радий или торий. Медицинското им наблюденеие в продължение на 
50 години, не установи развитие на рак, при дози по-ниски от 1 Gy, докато той беше категорично доказан 
при по-високи дози.  

Беше установено, че ниски дози гама-лъчи (<0.10 Gy) понижават броя на трансформираните 
клетки до стойности, които са по-ниски от тези при контролните клетки (Azzam et al, 1996; 
Redpath&Antoniono, 1998; Redpath et al, 2001). С по-нататъшното нарастване на дозата честотата на 
трансформациите нараства. Тези резултати показват, че ниските дози радиация могат да защитават 
нормалните клетки от трансформация до ракови. Бе показано, че ниски дози ЙЛ предизвикват по-високо 
ниво на клетъчна смърт за единица доза, в сравнение с по-високите дози. Тази промяна във формата/вида 
на зависимостта доза-отговор беше наречена „индуцирана лъчерезистентност” (Joiner, 1994). Беше 
предположено, че този ефект е свързан с модификация на ДНК репаративните процеси, което би могло 
да окаже влияние върху адаптивния отговор (Marples&Joiner, 2000). По-високи дози водят до активиране 
на ДНК репариращи протеини. Така клетката става по резистентна към клетъчната смърт, но не и към 
клетъчната трансформация. В резултат нараства фракцията на преживелите клетки с трансформации, 
което може да доведе до нелинейна зависимост доза-отговор. 

Защо радиационния хормезис не се приема в радиационната защита? Някои анализи на данни от 
различни източници, включително и такива, които са свързани с медицински наблюдения върху 
преживелите атомните бомбардировки в Япония и с изследване на ефекта от радон в жилищни сгради 
показаха, че ниски нива ЙЛ могат да имат положителен ефект върху човешкото здраве. Тези 
доказателства не се разглеждат като неоспорими по следните причини: хорметичните ефекти са слаби и 
противоречиви и са предмет на статистическа неопределеност, подобно на канцерогенните ефекти при 
ниски дози. Няма консенсус по дефинирането им и тяхната количествената оценка. Не е ясно как 
хормезисът може да бъде включен в регулаторните рамки (Health Phys. 80(3):263–269; 2001). 

При проведеното от нас проучване връзката доза-ефект беше анализирана чрез линейна 
интерполация в целия диапазон от изследвани кумулирани и годишни дози, спрямо трите променливи: 
спонтанен и индуциран репаративен синтез; и протеинов синтез. Моделното изображение на линейната 
зависимост върху три-измерните карти показа почти линейно нарастване на спонтанния репаративен 
ДНК синтез, в зависимост от двата фактора - „условна“ годишна доза и кумулирана доза, и наличието на 
пик при най-високите стойности на изследваните кумулирани и годишни дози. При индуцирания 
репаративен ДНК синтез, се проявява зависимостта на репаративния капацитет от генетичната 
детерминираност на индивидуалната лъчечувствителност на изследваните лица. Протеиновият синтез 
нараства при по-ниски стойности на годишните дози, до 5 mSv/а и кумулирани дози под 100 mSv. При 
по-високи стойности на кумулираните дози, над 100 mSv и годишни дози между 5 mSv/а и 15 mSv/а, 
протеиновият синтез намалява, и започва да нараства отново с увеличаване на кумулираната доза, над 
300 mSv. Допускаме, че при дози до 100 mSv, нивото на PS зависи от индивидуалния репаративен 
капацитет и е по-скоро израз на стимулиране на репаративните възможности. При дози над 300 mSv, 
когато границата на ниските дози е надхвърлена, PS нараства в резултат от цитотоксичното дейдствие на 
йонизиращото лъчение.  
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Връзката между протеиновия синтез и репаративния синтез потвърди горната хипотеза. Бе 
установено, че при кумулирани дози под 200 mSv и годишни дози до 5 mSv/а по-висок PS съответства на 
по ниско ниво на RSSP. Този резултат показва, че клетката успява да репарира потенциално-леталните 
поражения, което ни позволява да предположим наличие на хорметичен ефект. При кумулирани дози 
надхвърлящи 200 mSv в комбинация с годищни дози над 10 mSv/а се наблюдава цитотоксичен ефект. 
Едновременното нарастване на PS и RSIND предполага наличието на адаптивен отговор.  

Триизмерните модели ни позволиха да допуснем наличието, както на адаптивен отговор за 
кумулирани дози под 300 mSv, така и на хорметичен ефект за ниски годишни дози, близки до ЕРФ.  

Експерименти с животни показаха, че под определена доза не може да се докаже радиационно 
индуциран рак, което предполага наличието на праг за канцерогенния ефект на ЙЛ. В допълнение, 
повечето от връзките доза-ефект не са линейни, а по-скоро линейно-квадратични или квадратични, а 
хормезис се наблюдава в 40% от експериментите. Интерес представлява дали подобни резултати ще 
бъдат получени при хора.  

Основен аргумент в защита на LNT-модел беше линейната зависимост доза ефект за солидни 
тумори сред преживелите атомните бомбардировки в Япония. Последните анализи показват обаче, че 
тази връзка не е линейна. Новите данни, след ревизията на дозите през 2002 и преоценката на риска за 
смърт, причинена от солидни тумори, индуцирани след облъчване с ниски дози (ERR/Sv), се равнява на 
0.19 (95%CI: 0.03-0.37), т.е. той е наполовина по-нисък от този в предишната оценка.  

Анализът на проведените над 20 епидемиологични проучвания върху повече от 415,000 
индивиди получаващи дози от 10 до 100 mSv над обичайния естествен радиационен фон, показва, че 
броят на случаите със солидни тумори леко намаляват, докато левкемиите слабо нарастват, като и в двата 
случая разликите не са статистически значими. Следователно засега за дози под 100 mSv не съществуват 
сигурни данни. Проведените сравнителни изследвания в Индия и Китай, в райони с висок и нисък ЕРФ, 
не установяват разлики, въпреки, че нивото на хромозомните аберации в лимфоцити от периферна кръв 
съответства на по-високо ниво на облъчване. Тези резултати са в съгласие с допускането за наличие на 
праг, но експерименталните данни все още не са достатъчни и са необходими допълнителни проучвания. 

По-нови радиобиологични изследвания на молекулно ниво, различни епидемиологични 
проучвания и експерименти с животни подкрепят хипотезата, че по-скоро зависимостта доза-отговор се 
описва от няколко модела, и че техните параметри зависят от редица фактори като вида рак, вида ЙЛ, 
дозата радиация, мощността на дозата, облъчения обем, възрастта, фракционирането на облъчването, 
индивидуалната лъчечувствителност. Експериментите с животни допускат наличието на праг при ниски 
дози, а някои експериментални данни показват наличието на хормезис. Епидемиологичните изследвания 
също са съвместими с наличието на праг, но не позволяват неговата количествена оценка, някъде в 
интервала между 10 и 60 mSv. 

Радиобиологичните резултати получени след прилагането на новите молекулярни техники 
изискват внимателна преоценка на някои основни хипотези, които засягат биологичните ефекти на ниски 
дози радиация. Възможно е наблюдаваните в нашето проучване промени в някои имунологични 
параметри да отразяват адаптацията на организма към хроничното радиационно въздействие. 
Адаптивният отговор предполага, че клетките разпознават ниските дози ЙЛ и променят генната 
експресия, което оказва влияние върху основните клетъчни процеси и може да осигури защита към 
последващо облъчване. Изясняването механизма на действие на продуктите на тези гени би помогнало 
да се изясни техния потенциал и принос за защита на клетката от късните радиационни ефекти.  
 Доскоро се приемаше, че клетките трябва да погълнат определено количество енергия, за да 
отговорят на лъчевото въздействие. Това обаче не е в сила за “bystander ефектите.” Този феномен налага 
преоценка на теорията за попадението (“hit theory”) и допуска, че при ниски дози механизмите на 
въздейстие и отговор са различни от онези, които се приемаха в миналото. Широкият спектър от 
промени в лъчево индуцираната генна експресия също подлага на съмнение мутационната теория за 
рака. Взаимодействието между клетките и тъканния отговор са доказателство, че клетъчното и 
околоклетъчното пространство могат да играят важна роля за възникването и развитието на болестта. 
Тъканната теория поставя ударението върху промените в генната експресия и има потенциала да измести 
теорията за генните мутации като основен път за развитието на радиационно индуциран рак.  
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 Разбира се, засега повечето от новите резултати не са директно свързани с онкологичните 
заболявания и изискват допълнителни изследвания. Ако тази връзка бъде доказана, адаптивният отговор, 
генетичната нестабилност и bystander ефектите ще въздействат на формата/вида на кривата доза-ефект, 
като променят риска при много ниски дози.  
Проучването добавя нови факти към радиационния клетъчен отговор при професионално гама 

облъчване. За да бъдат създадени биологични модели, позволяващи предсказването на радиационния 
риск, са необходими допълнителни изследвания. В този смисъл всеки експериментален резултат би бил 
от полза.  
Ние без колебание приемаме LNT–модел като най-полезен за администрирането на радиационната 

защита. Неговата консервативност гарантира безопасното използване на ЙЛ. Но прилагането му за 
оценка на канцерогенния риск, свързан с въздействието на ниски дози от порядъка на ЕРФ и 
професионалното облъчване (например диагностична радиология или ядрена индустрия), изисква 
съобразяване с натрупаните през последните години данни от молекулярната радиобиология.  
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