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Феноменът за нарастване на резистентността след еднократно облъчване с много
ниски дози ИР, бе изследван върху различни видове клетки (Olivier! G. et a!., 1984;
Shadley J. & Wolff S., 1987). По-късно бе установено, че професионалното
облъчване също индуцира адаптивен отговор в човешки лимфоцити (Bosi A. &
Olivier! G., 1989; Pohl-Ruling J. et.al, 1991; Wolf S., 1996).

Всички изследвания показват, че клетъчната преживяемостта при ниските дози (< 1
Гр) е бифазен процес, състоящ се от регион на ниско-дозова
хиперчувствителност (low dose hypersensitivity - HRS - до ~ 0,2 сГр) последван от
нарастваща радиорезистентност (induced radioresistance - IRK - намаляване в
ефективноста на радиацията да убива клетки за 1-ца доза) при нарастване на дозата
до • ~ 1 Гр (обикновено 30 сГр). Бе предположено, че нарастването на
радиорезистентността е резултат от активацимта на защитни процеси,
които се отключват от парастпалото ниво на увреждания в клетката.

Защитната система може да бъде включена преждевременно чрез предварително
третиране на клетките с нетоксични дози от ДНК-увреждащи агенти,
радиоизотопи, ниски дози Х-лъчи или пи-мезони. С други думи, нарастването на
резистентността може да бъде инициирана от агенти, които предизвикват
нелегални ДНК-увреждания. Вземайки предвид честотата на хромозомните
аберации индуцирани от ниски дози фонова радиация и ефекта на допълнителната
радиация привнесена от аварията в Чернобил, бе прието че репарационните
механизми могат да ф>дат активирани от нарастване на дозата с около 30-
40% над природния радиационен фон

Има индиректни доказателства, че адаптивния отговор (АО) и феномена на
индуцираната радиорезистентност (IRR) в отговор на единично облъчване
(единични дози) са проявление на нарастване количеството и скоростта на
ДНК-репарацимта индуцирана от ниски дози радиация (Wang Z., Saignsa S., Sasaki
M.S., 1991). Вече е доказано, че ниските дози предизвикват промяна в експресията
на редица гени, чийто продукти могат да се свържат с ДНК-репарацията (Rigaud
О.& Е. Moustacchi, 1996); идуцират синтеза на специфични протеини (Boothman
D., Bouvard I , Hughes E., (1989), активират някои гени (като системата gadd 45)
(Papatanasiou M., Kerr N., Robbins J., et.al, 1991) и ДНК-репаративни механизми
(Joiner M., Marples В., (1992). Обсъжда се възможността за използването им по
отношение на човешкото здраве (Кузин, 1991; Sasaki М., 1996; Meyniel G., 1997).

Бе намерена и една вътревидова вариабилност по отношение индукцията на АО,
оценявана с цитогенетични анализи (Olivier! G. & Bosi A., 1990; Thierens H. et al.,
1996), в зависимост от възрастта. Разлики в зависимост от пола не са наблюдавани.



Засега няма категорични доказателства от експерименти или епидемиологични
проучвания за вредния или полезен ефект на хроничното облъчване с ниски дози.

Целите, които си поставя това изследване са:
• да се анализира дали професионалното облъчване предизвиква промяна в

лъчечувствителността на изследваните лица (адаптивен ефект);

* да се оцени дали адаптивния отговор е възрастово зависим

Проследявани са параметрите индуциран ИДС и протеинов синтез.

Материал и методи

I. Изследвани групи:

1.1. Експериментални групи - работници в АЕЦ-Козлодуй, 178 лица (12 жени и
166 мъже). За всеки от тях индивидуалната годишна доза е била под 50 mSv.
Техния трудов стаж варира от 2 до 20 години. Всички изследвани лица са от зоната
със "строг режим". Работните условия водят преимуществено до гама-облъчване
при дозови нива от 1 до 12 mSv/r (за 94% от изследваната популация). Използвана е
филмова дозиметрия. Въз основа на целотелесни измервания е установено, че
вътрешното облъчване представлява 1/10 от външното облъчване.

В зависимост от натрупаната доза работниците бяха разделени на 2 групи: Група I
- до 20 mSv (средно 3,5 mSv; годишно натоварване под 1 mSv) и Група II - с дози
над 20 mSv (средно 15,2 mSv; годишно натоварване под 20 mSv).

1.2. Контролни групи:
Вътрешна контрола - от администрацията на АЕЦ, 30 лица (22 жени и 8 мъже) на
възраст от 24 до 52 г.
Външна контрола - от от района на София (19 жени и 51 мъже), на възраст от 20
до 60 г. Тази група ре е била облъчвана професионално или по медицински
индикации.

II Проби:

От всеки човек е вземана венозна кръв за ИДС и ПС, която е съхранявана при 4 С.
Изследването е провеждано в рамките на 48 ч.

III. Анализи:

ИДС: Хепаринизирана кръв (по 0,5 мл за проба) беше разреждана 1:1 с RPMI среда
и инкубирана за 40 мин при 37 °С с 10 мМ ОК. Към всяка епруветка беше прибавян
'Н-тимидин със специфична активност 60 Ci/mmol, Amersham, no 5 :Cl/ml като
крайна концентрация. Пробите бяха облъчвани с 2 Оу от ' Cs гама-източник ИГУР
1, с мощност на дозата 92 сГр/мин при стайна температура и бяха инкубирани 2
часа при 37 °С. За специфичния лизис на еритроцитите и отстраняването на
остатъчната активност бе използвана 3 % оцетна киселина. Накрая пробите бяха
обезцветявани с по 0,2 т! 30 % водороден пре-кис, лизирани (с разтвор на 10 мМ



ЕДТА, 100 мМ физиологичен разтвор, 1 % натриев додецил-сулфат, 5 мМ Tris
буфер, рН 8,0) и радиометри-рани чрез течно сцинтилационно броене. ИДС беше
изчисляван като отношение между индуцирания репаративен синтез и спонтанния
репаративен синтез, т.е. включването на !Н-тимидин в присъствие на ОК, съответно
след облъчване от 2 Оу и без облъчване, в d.p.m. за 5х106 клетки и бе представен в
относителни единици.

Определяне на репликативен ДНК синтез бе извършвано в паралел за всеки
човек, в отсъствие на ОК, по описания за ИДС начин.

Изменението в белтъчния синтез на левкоцитите бе определяно по степента на
включване на белязаната аминокиселина 14С-левцин в d.p.m., след допълнително ин
витро облъчване с 2 Гр, отнесени към необработената контрола. Стойностите на
ДНК-синтеза са представени в относителни единици. Методическите процедури
осигуряват лизиране на еритроцитите, отделяне на хемоглобина, невключената
радиоактивност и отмиване на нискополимерните продукти. Избелената утайка от
левкоциги се радиометрира чрез течно сцинтилационно броене.

Преживяемостта на клетките бе определяна по рутинен метод, чрез оцветяване с
трипаново синьо.

За статистическата обработка бе използван вариационният анализ. Статистическата
достоверност е оценявана по t-критерия на Student.

Резултати и обсъждане:

Промените за ИДС са представени на Фиг.1. Стойностите за ехперименталните
групи I и II са по-високи от тези но контролните групи, като разликите са
статистически значими (р<0,05 спрямо IC и р<0,001 за ЕС).

Голям брой изследвания показват, че ефективността на извънплановия ДНК-
синтез (ИДС) в левкоцити от периферна кръв, намалява за лица, подлагани
професионално на въздействието на мутагенни фактори (Pero R.et.al, 1982; Benigni
R. et. al., 1984; Mayer J. et. al., 1991, Topinka J. et al., 1991). Значително снижение на
ИДС се наблюдава също и в клетки на болни с генетично обусловени дефекти в
ДНК-репарацията (Lehman А., 1981; Wang S. et al.,1991) и при онкологично болни
(Pero R. et. al., 1985; Pero R. et. al., 1989). Известно е, че ИДС показва значителни
индивидуални различия, които са обусловени от генетически (Lehman A., 1981;
Pero R. et al., 1983) и възрастови фактори (Lambert В. et al., 1979), а също от начина
на живот (пушене, наркотични в-ва и други) (Madden J. et ad., 1979). Редица
изследвания показват намаление в ефективността на ИДС в левкоцити от
периферна кръв на лица взели участие в ликвидацията на Чернобилската авария
(Спитковский Д . и др., 1994; Семов А., 1995).

Следователно получените от нас по-високи стойности за ИДС при експонираните
лица, потвърждават две неща:
• при изследваните лица, не са надхвърляни допустимите годишни дози;



* наличие на адаптивен отговор - тъй като допълнителното облъчване на
левкоцитните клетки с 2 Гр изявява по-големи репаративни възможности при
експерименталните групи в сравнение с контролните

Изследването на промените в протеиновия синтез показа, че при
експерименталните групи той е по-висок от този на контролните, като
статистическата достоверност на група I спрямо вътрешната контрола е 0,01, а
спрямо външната контрола и за двете групи отново е 0,001 - Фиг.2..

Предполага се, че облъчването с дози от 2-3 сГр инициира преустройство в
структурата на жроматина, което е необходим етап за повишаване активността
на гените, отговорни за синтеза на белтъци, специфични за адаптивния
отговор на клетките (Спитковский Д., 1992; Wolff S. et. a!., (1989).От тази гледна
точка, по-високия протеинов синтез при експонираните лица може да се свърже с
показаните на фиг. 1. по-големи репаративни възможности, в сравнение с
контролните групи, и да се разглежда като причина за нарастване на
радиорезистентността на левкоцитната клетка. По-ниската статистическа
значимост на нарастването на ИДС и ПС за група I (съответно 0,05 и 0,01) може да
бъде обяснено с годишните дози на лицата попадащи в тази група, които най-често
не надхвърлят 1 mSv/година, което е препоръчителната съгласно 60 публикация на
НКДАР доза за населението.

Изследвано е и влиянието на възрастта върху индукцията на .ИДС - Фиг. 3.
Независимо от нарастване на възрастта, след 30-та година нивото на
извънплановия синтез остава постоянен, на фона на непрекъснатото намаляване на
репаративните възможности за контролната група.

Известно е че при клинично здрави донори, репаративните възможности на
лимфоцитната клетка, оценени по хромозомни аберации, намаляват до 3 пъти с
напредване на възрастта. Молекулярния механизъм на наблюдаваното явление
засега не е изяснен. TLq, отношение на репаративния синтез, нарушенията могат да
бъдат свързани с изменения в скоростта на ексцизия, увреждане или изменение на
някой от факторите, определящи етап от репаративния ДНК-синтез, като размер на
пула предшественици, достъпност на ДНК-полимеразата и тъй нататък. Една от
причините за снижение интензивността на ИДС може да бъде наличие в ДНК на
дългоживущи повреди, нарушаващи конформацията на ДНК и/или нейната
достъпност за репаративните ферменти. Индуцираните от малките дози ЙР ефекти
се реализират чрез преустройство в структурната организация на клетъчното ядро
(Спитковский Д., 1992), което се свързва с репарационните процеси. Запазването на
репаративните възможности на левкоцитната клетка за експонираните лица, с
напредване на възрастта, е още едно доказателство за наличието на адаптивен
отговор в резултат от професионалното облъчване с много ниски дози.

Възрастово зависимите промени в ПС са представени на Фиг. 4. И при двете
изследвани групи наблюдаваме намаление на протеиновия синтез след 45-та година

Изследвано е и влиянието на ЕА върху индукцията на ИДС - Фиг. 5. За група I -
ИДС нараства с нарастване на възрастта при която лицето е постъпило на работа,



докато при група II започването на работа в напреднала възраст е предпоставка за
по-ниски нива на репаративните възможности, въпреки че и в този случай те
остават над контролните стойности.

Заключение:

1. Изследваните работници от зоната със "строг режим", при които годишната
доза не надхвърля 20 mSv, показват но-високи нива на репаративния и
протеиновия синтез в сравнение с контролните групи. На този етап от нашите
проучвания, едно вероятно обяснение е наличието на адаптивен отговор при
хронично облъчване с ниски дози.

2. Промените в UDS и PS са възрастово зависими.
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Fig. 1. UDS In peripheral blood leukocytes
from persones in the operative/repair staff of NPP
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Fig. 2. PS in peripheral blood leukocytes
from persones In the operative/repair staff of NPP
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Fig. 3. UDS changes depending on age
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Fig. 4, PS changes depending on age
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Fig. 5, Influence of the exposure age on UDS
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