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Диференциална диагноза на функционалните промени
в централната нервна система при хронично професионално

въздействие на ниски дози йонизиращи лъчения

А.Йонкова

Известно е, че лъчечувствителността се определя от репаративните и
репродукционни процеси в клетките. Липсата на репродукция на нервните
клетки - невроните - е причина още в класификацията на Бергоние и Трибондо
от 1906, изградена на морфологичен принцип, те да бъдат квалифицирани като
най-лъчеустойчиви. В действителност висока лъчечувствителност
притежават именно невроните /И.Б.Маркус,1980/, особено тези в диенцефалния
дял на централната нервна система /ЦНС/, който е колектор на всички
аферентации за промени във външната и вътрешната среда на организма и
регулатор на хомеостазата. Привидният парадокс се дължи на изклкзчителните
компенсаторни възможности на нервните клетки и на функционалния характер
на техните реакции, които са трудни за наблйздение. Допълнително
затруднение внася фактът, че функционалните промени в ЦНС при ниски дози
йонизиращи лъчения /ЙЛ/ са неспецифични и в донозологичния стадий
протичат по еднакви закономерности при най-различни физични и химични
фактори с нисък интензитет - шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и пр.
Доказано е /М.Н.Ливанов, 1962, А.К.Гуськова, 1977, G.A.Lis and all., 1981/, че в
началото на лъчевото въздействие в ЦНС настъпват промени в границите на
малко разширена физиологична вариабилност, които имат адаптивен и
преходен характер. При повишаване на сумарната еквивалентна доза се
формират компенсирани неврастении и вегетативно-дистонични синдроми. По-
нататъшното увеличаване на дозовото натоварване до стойности, близки до
ПДД за професионално облъчване, предизвиква развитие на неспецифичен
астено-вегетативен синдром, който е признак за изтощаване на
адаптационните механизми на нервната система.

Цел на настоящото съобщение е да обобщи 20-годишни набл1одения
върху функционалните промени в ЦНС при хронично професионално облъчване
с ниски дози йонизиращи лъчения.

Обекти и методи на изследване
Наблкщенията отразяват моментната болестност на нервната система

/prevalence poante/ при периодични годишни профилактични прегледи и се
отнасят за периода 1972-1992 год. Те обхващат общо 2376 професионално
експонирани лица, както следва:
- 425 работници от урановите хидрометалургични заводи /ХМЗ/,
- 123 работещи в среда на ЙЛ от други промишлени предприятия,
- 160 оператори /ОП/ и 360 ремонтчици /РП/ на АЕЦ,
- 1190 души медицински персонал от рентгенови кабинети, радиоизотопни
лаборатории и отделения за кйзритерапия и перкутанно лъчелечение,

78 лица от научно-изследователски институти и лаборатории, ползващи
изотопни маркери.
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Съответните контролни групи се състоят от:
- 480 работници от оловно-цинкова рудообогатителна фабрика /РОф/
- 48 работници в ЖП депо-София,
-115 оператори и 135 ремонтчици на ТЕЦ София-изток,
- 870 лекари, медицински сестри, лаборанти и санитари, неползващи ЙЛ за
диагностични и терапевтични цели,
- 50 лица от научно-изследователски институти и проектантски организации
без професионален контакт с ЙЛ.

Методите са клинични - неврологичен и вегетологичен статус - и
психологични - въпросник за скрининг на неврозите на А.Кокошкарова, 1975,
тест на H.Yochitake, 1978, за работна умора и тест на В.А.Доскин и съавт., 1973,
за диференцирана оценка на функционалното състояние.

Резултати и обсъждане
Резултатите са представени в Таблица 1. Установените неврастении,

вегетативно-дистонични и астено-вегетативни синдроми са статистически
значимо повече при професионално експонираните контингенти, отколкото в
съответните контролни групи. ИзклЬчение прави по-голямата честота на
неврастениите и вегетативните дистонии на технологичните работници в РОф-
Рудозем, 45% от които са жени, докато жени в урановите ХМЗ не се допускат,
както и показателя за неврастении при силно застарелия по възраст и трудов
стаж оперативен персонал на ТЕЦ София-изток. След стандартизиране на тези
показатели по пол, възраст и стаж, те също се оказаха по-високи при
контингентите с професионално облъчване. Затова може да се приеме, че
резултатите отразяват реални съотношения в честотата на проучваните
функционални отклонения на ЦНС. Значителна част от тях се явяват синдроми
от клиничната картина на установени при същите физически лица соматични,
психо-соматични и неврологични заболявания. За диференциалната диагноза
на останалата част се направи съпоставка с получените сумарни ефективни
еквивалентни дози. По данни на индивидуалния дозиметричен контрол за ОП-
АЕЦ те са от порядъка на 1/100 от ГГД, за РП-АЕЦ са в граници 15 - 52 mSv, a за
медицинския персонал - в още по-широкия диапазон 5 - 7 5 mSv. Астено-
вегетативни синдроми се диагностицираха само при работещите с
концентрирания готов продукт на уранопреработвателните заводи, при
ремонтчици на АЕЦ, фракционирано облъчени за 2-3 седмици с 3-4-месечни
ефективни еквивалентни дози, и при медицински персонал със сумарни дози 45
- 75 mSv. Това определя реакцията на ЦНС като типична квазипрагова органна
реакция доза-ефект.

И З В О Д И :
1. По-високата честота на неврастениите и вегетативно-дистоничните

синдроми при контингентите с хронично професионално въздействие на ниски
дози йонизиращи лъчения в сравнение с тази при адекватни контролни групи
неекспонирани лица отразява неспецифичната адаптивна физиологична
реакция на ЦНС на дразнител с нисък интензитет.

2. Астено-вегетативните синдроми, установени само при подгрупи
професионално облъчени лица със сумарни дози над 45 mSv илкзстрират
квазипраговия характер на органните радиобиологични реакции доза-ефект.
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Таблица 1

Честота на функционалните отклонения в дейността на централната нервна система
при изследваните контингенти професионално експонирани лица и в контролните групи.

N
по
ред
1.

2.

3.

4.

5.

Контингенти
с професионално
облъчване
Уранови ХМЗ
Мелене
Екстракция
Сушене
Промишлена Ф*
дефектоскопия
АЕЦ • Козлодуй
Оператори
Ремонтчици
Медицински
персонал
Рентгенови к-ти
Радиоизотопни
Ккзритерапия
Перкутанна
Научно-изсле-
дователска
работа

Неврас-
тении

0,17
0,22
0,30

0,14

0,18
0,13

0,18
0,13
0,29
0,17

0,12

Вегета-
тивни
дистонии

0,07
0,19
0,21

0,08

0,08
0,07

0,09
0,04
0,08
0,07

0,03

Астенове-
гетативни
синдроми

-
-

0,06

-
0,05

0,05
-

0,03
0,01

-

N
по
ред
1.

2.

3.

4.

5.

Контролни
групи

РОф.Рудозем
Мелене
Екстракция
флотация
Работници в
ЖП-депо
ТЕЦ - София
Оператори
Ремонтчици
Друг здра-
вен персонал

Други научни
звена

Невра-
стении

0,15
0,27
0,23
0,12

0,17
0,07

0,19

0,11

Вегета-
тивни
дистонии

0,14
0,25
0,20
0,07

0,05
0,06

0,03

0,02

Астенове-
гетативни
синдроми

-
-

0,01
-

-
-


