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 1. УВОД 
 
 Изясняване на ролята на естествения радиационен фон и 
хроничното облъчване на популациите с ниски дози радиация в 
еволюцията на видовете е обект на повишен научен интерес през 
последните години. Въздействието на повишения радиационен фон 
и протрахираното облъчване с радиоактивни лъчения с ниски дози 
предизвиква изменения в биохимичните и физиологични процеси на 
индивидите и определя успешната им адаптация и репродукция, 
като по този начин се явява фактор, често пъти определящ посоката и 
темповете на еволюционния процес. 
 Според много автори (Boreham et al. 2000, Bouffler et al. 2001, 
Яблоков 2001, Bonner 2003) йонизиращите лъчения с малка мощност 
не притежават прагова доза на облъчване и дори естествения 
радиационен фон оказва някакво, макар и съизмеримо с другите 
канцерогенни фактори въздействие върху организмите. Поради 
високата енергия на йонизиращите лъчения, значително 
превишаваща енергията на химичните връзки, може да се 
предположи, че за първоначалните изменения в която и да е от 
структурите на клетката на молекулно ниво не съществува праг на 
въздействие на йонизиращото лъчение. От това, обаче, не следва, че 
реакциите на по-висшите нива на организация на биологичните 
системи са също безпрагови, защото процесите на репарация и 
компенсация играят важна роля в окончателния изход от лъчевите 
поражения (Wakeford & Janet 2010). Наличие на видима реакция има 
едва тогава, когато ефекта на въздействие започне да превишава 
компенсаторните механизми, на което именно се дължи причината 
йонизиращото лъчение да предизвиква "прагови" ефекти (Maurice & 
Aurengo 2004 ). 
 Все още не съществува ясна представа за механизмите на 
възникване на измененията в живите организми при облъчването им 
с малки дози радиация. В литературата съществуват много данни 
както за отрицателното така и за положителното им въздействие, 
което до голяма степен се определя от индивидуалните особености 
на индивидите и функционирането на репаративната, имунната и 
други надклетъчни системи (Amundson et al. 2003). Не са известни 
нивата на дозите и мощността на дозите, които предизвикват ефект 
на хормезисно  увеличаване продължителността на живот на 
клетките и тяхната адаптивна реакция към последващо облъчване 
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(Ballarini 2002, Bernstein et al. 2002). Интерес представлява оценката 
на ролята и приноса на генотипа на клетката в радиочувствителността 
и вида на реакцията при облъчване с ниски дози радиация, 
изучаване динамиката на загиване и размножаване на клетките при 
хронично облъчване, проучване на съвместното действие на 
йонизиращата радиация и другите екологични фактори с 
нерадиационна природа, както и определяне ролята на 
радиорезистентността на някои клетки в чувствителността към 
облъчване на цялата клетъчна популация. 
 
 2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 
 
 Непрекъснатото разширяване на сферата на приложение на 
йонизиращите излъчвания в промишлеността и медицината и 
замърсяването на биосферата с техногенни радионуклиди налага 
необходимостта от реална оценка на последствията от повишаването 
на естествения радиоактивен фон и въздействието на малките дози 
радиация върху големи групи хора и природни съобщества в 
обширни региони на планетата (Mossman 2011). 
 Съвременната наука разполага със солидни знания за 
въздействието на острото лъчево облъчване с високи дози върху 
биомолeкулите, клетките и системите на организма (Pierce 1996, 
Parascandola 2002, Wing & Richardson 2002, Orton & Hendee 2008, 
Puskin 2009, Tubiana et al. 2009,   Rannou & Gourmelon 2009), но не 
притежава нито достатъчно данни, нито теоретични представи за 
влиянието на техногенно повишения радиационен фон и 
протрахираното облъчване с ниски дози върху природните 
популации на организмите (Tanooka 2001, Yoichi 2008). Известните ни 
закономерности, свързани с клинично изявените симптоми и 
нарушения, проявяващи се при протичане на острата лъчева болест 
са неподходящи и недостатъчни за обяснение на пораженията  от 
ниските дози радиация и трябва да бъдат предложени принципно 
нови подходи и механизми (Wakeford & Janet 2010). Последиците от 
хроничното облъчване включват коренно различни пътища на 
въздействие на радиоактивните лъчения върху организма и 
популациите на видовете, нови механизми на изменение на 
клетъчния метаболизъм и функциониране на съобществата. По-
голямата част от уврежданията в биологичните системи при 
въздействие с ниски дози радиация не са индуцирани пряко от 
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лъчението (Алтухов 2003), а са косвени последици от нарушения на 
системите за регулация, механизмите за репарация и 
възстановяване, окислението на ненаситените мастни киселини 
(Шевченко 2001, Шишкина и др. 2011), кислородното съдържание в 
радиочувствителните органи (Overall 1990, Chiou 1999), 
съдържанието на ендогенни сулфхидрилни съединения (Yoichi et al. 
2008),  изменение на имунния и антиоксидантния статус на 
организма или повишаване на чувствителността към останалите 
фактори на околната среда (Burkart 1999, Rannou & Gourmelon 2009, 
Daniels 2011). Оказва се, че уврежданията на хромозомите и 
злокачествената трансформация на клетките при облъчване с малки 
дози са с около един порядък по-силни, отколкото може да се очаква 
при екстраполация на ефектите от остро лъчево облъчване с високи 
нива на радиация (Tubiana & Aurengo 2004, Mothersill 2005). Във 
връзка с това е необходимо задълбочено изучаване на механизмите 
на въздействие на този нов екологичен фактор върху биотата на 
всички нива на организация на биологичните системи.  
 Въздействието на протрахираното радиоактивно лъчение с 
ниски дози не предизвиква клинично изявена картина, поради което 
настъпилите изменения в организма трудно се регистрират 
(Кудяшева 2004). В последните години за тази цел все по-често се 
използва хетерогенността на белтъците и по-конкретно 
полиморфизма на ген-ензимните системи, които се оказват много 
чувствителен маркер за предизвикани изменения на генетично ниво 
(Созинов 1985, Selwood & Jaffe 2012).  
 Биологичните ефекти, проявявящи се при самостоятелното 
действие на различните екологични фактори съществено се 
отличават от тези при тяхното комбинирано въздействие, което е по-
сложно, по-многостранно и противоречиво и много по-слабо 
проучено. Независимо от множеството неизвестни, свързани с 
решаването на този проблем, днес все по-задълбочено и всестранно 
се изследва състоянието и адаптивните възможности на различните 
биологични системи при съвместното действие на факторите на 
средата (Башлыкова 2000). Съществуват редица данни за проява на 
адитивност при въздеийствие на ниски дози радиоактивни лъчения 
след причиняване на изгаряния, костни фрактури, кръвозагуба и 
други нарушения в организма или наличие на синергизъм при 
съчетаването на различни лъчения и високи температури (Hahnq et 

al. 1974, Field 1977, Field et al. 1977, Матюшичев и др. 1977 а, b, 1978, 
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Milligan et al. 1978, Цапков 1981). Множество разработки са 
посветени на т. н. “кислороден ефект”, изразяващ се в повишаване 
на радиорезистентността на изследваните животни в условията на 
хипоксия. Например намаляване на количеството на кислорода и 
неговите производни в клетките, което е първата реакция на 
организма към въздействието на хронично облъчване с ниски дози 
йонизираща радиация (Garcia et al. 1955, Overall et al. 1959, Kimeldorf 
et al. 1960, Roberds et al. 2004) смекчава отрицателните последици от 
радиоактивното лъчение, като ограничава образуването на активни 
кислородни радикали  и други реактивни кислородни видове, 
взаимодействието на които с клетъчните структури може да доведе 
до настъпване на структурни изменения и повреди, включително до 
клетъчна смърт (Cao et al. 2003, Purdom-Dickinson et al. 2007). 
 Възможно е, промяната във величината на ефектите при 
взаимодействието на радиацията с останалите фактори на средата 
да се основава на сенсибилизация (повишаване на чуствителността) 
на организма, подложен на въздействие на малки дози радиация и 
химични мутагени и канцерогени. Изменението на естествения 
радиационен фон заедно с огромното количество химични 
вещества, използвани за растителна защита в селското стопанство са 
факторите, към които организмите не са приспособени в процеса на 
своята еволюция, поради което днес те в най-голяма степен 
предизвикват ответни приспособителни реакции в природните 
популации. Основната им особеност е способността да стимулират 
дълбоки изменения в организацията и функционирането на 
наследствения материал, които при предаването им в следващите 
поколения могат съществено да променят целия ход на еволюцията 
на видовете.  
 Едва ли вече е необходимо да се доказва, че радиационното 
замърсяване на екосистемите е достатъчно голямо и проблемите за 
съвместното действие на химичните мутагени и йонизиращата 
радиация е изключително актуален за популациите в много региони 
на биосферата и биотата като цяло (Rannou & Gourmelon 2009). 
Изясняване на механизмите на успешно съществуване на 
популациите в тези условия изисква задълбочено проучване на 
измененията в нормата на реакция на отделните организми, 
функционирането на репаративните процеси, промяната в 
чувствителността към другите екологични фактори с нерадиационна 
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природа и проучване на процесите на адаптация на популацията в 
условията на хронично облъчване с ниски дози. 
 

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

 Целта на настоящото изследване е да се проучи 
самостоятелното и комбинирано въздействие на различни дози 
радиация и пестициди върху някои генетични, биохимични и 
физиологични аспекти на адаптация на естествени и моделни 
популации. 
 Във връзка с поставената цел са формулирани следните 
задачи: 
 1. Да се направи радиологичен анализ на изследваната и 
контролни територии, като се определи степента на радиационно 

замърсяване, количеството на  основните α-, β- и γ-емитиращи 
радионуклиди и тяхното разпределение в екосистемата. 
 2.  Да се изследва структурното и функционално състояние на 
ген-ензимните системи на лактатдехидрогеназа (LDH) и диафораза 
(DIA) в представители от природни популации на Calliptamus italicus и 
Helix pomatia, трайно обитаващи изучаваната територия и подложени 
на хронично облъчване с ниски дози радиация. 
 3. Проучване на въздействието на различни дози γ-лъчи и 
бързи неутрони върху изоензимния профил на лактатдехидрогеназа 
и диафораза и определяне на зависимостта “доза - ефект”. 
 4. Да се проучи връзката между пола и ранга на индивидите 
в етологичната структура на моделни популации от бели мишки и 
измененията в съотношението на изоформите на 
лактатдехидрогеназата при облъчване с различни дози γ-лъчи и 
бързи неутрони. 
 5. Да се изследва въздействието на ниски дози йонизиращи 
лъчения върху някои биоенергетични функции на чернодробни 
митохондрии от бели мишки. 
 6. Да се проучи въздействието на някои инсектициди от 
групата на хлорорганичните върху ген-ензимната система на ЛДХ. 
 7. Изследване на комбинираното въздействие на хептахлора, 
хексахлорана и линдана и различни дози радиация върху 
адаптивните генетични, биохимични и физиологични реакции на 
индивидите с различен ранг в етологичната структура на 
популацията. 
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 4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
4. 1. Район на изследване 

 Изследвана е територия с обща площ 206 дка, отстояща на 10 
км. южно от гр. Бургас, Южна България, с географски координати:  
Е - 42°45′071″; N - 27°60′226″.  Представлява пясъчна ивица, 
разположена в залива "Вромос" в близост до нос "Атиа" в Бургаския 
синклинорий (Фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3.
* 

Карта и разположение на района на изследване 
*
Номерацията на фигурите съвпада с тази в дисертацията 

 
 Районът се характеризира със засилено средиземноморско 
климатично влияние, което обуславя сухо и горещо лято и мека и 
влажна зима. Трайна снежна покривка отсъства, а сумарното 
количество на валежите е около 700 mm/m

2
 годишно. 

 Биотата е силно повлияна от средиземноморския климат и 
включва преди всичко топлолюбиви елементи, което определя 
субмедитерианския ú характер. Флората в изследвания район е 
много бедна, представена от няколко вида с ниска численост - 
Eryngium campestre Linnaeus, 1753 , Angiosperms, Apiales; Hordeum sp., 
Angiosperms, Poales; Raphanus raphanistrum Linnaeus, 1753, 
Angiosperms, Brassicales; Ammophila arenaria (L.) Link Angiosperms. 
Ниското флористично разнообразие е определящо за 
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разпределението, видовия състав и числеността на популациите на 
животните, сред които се срещат редица представители на 
понтийския и средиземноморски елементи - Lumbricus terrestris 
Linnaeus, 1758, Oligochaeta, Haplotaxida; Helix pomatia Linnaeus, 1758, 
Gastropoda, Stylommatophora; Balanus balanus (Linnaeus, 1758), 
Maxillopoda, Sessilia; Tettigonia caudata (Charpentier, 1842), Insecta, 
Orthoptera; Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758), Insecta, Orthoptera; 
Gryllus campestris Linnaeus, 1758, Insecta, Orthoptera; Rana ridibunda 
Pallas, 1771, Amphibia, Anura и др. 
 В продължение на десетки години в резултат на добив на 
медна руда и депониране на хвост от медодобивна мина "Росен" е 
предизвикано радиоактивно замърсяване на залива "Вромос" с 
различни α-, β- и γ-емитиращи радионуклиди. 
 Като контрола е използвана идентична в биогеографско 
отношение територия, разположена в акваторията на гр. Царево 
(плаж "Нестинарка"), която не е подложена на подобно 
антропогенно въздействие. 
 В някои опити за контрола са използвани и проби от 
територия, намираща се във вътрешността на страната (района на гр. 
Шумен), силно отличаваща се от изследваната в почвено-
климатично, геоморфологично и биотично отношение но с 
радиоактивен фон, среден за страната. 
 
 4. 2. Методи на изследване: 

 За измерване на нискофоновата α- и β-активности на проби 
от пясъка и представители на флората и фауната в изследвната и 

контролна територии е използван измерител на ниски α- и β-

активности NA 6201, "Tesla". Общата γ-активност в различни части на 
биотопа е определена на място чрез рентген-гама дозиметър тип VAJ 
27 040. Видът на радионуклидите и съдържанието на химични 
елементи в пясъка е установено чрез рентгено-флуорисцентен 
елементен анализ (Янминчев и др. 1991). За облъчване на животните 

с γ-лъчи е използван 
60

Со с активност 5 mCi и две основни линии - 

първата с енергия на γ-квантите 1137,23 keV, а втората с енергия 
1332,51 keV. За облъчване на изследваните животни с бързи 
неутрони  е използван Pu-Be източник тип ИБН 8-5, с активност на 
радионуклида 

238
Pu не повече от 2,4.10

11
 Bq и поток от бързи 

неутрони в ъгъл 4 π sr

r
 - 1,07.10

7
 n/s.   
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 За разделяне на изоензимите на лактатдехидрогеназата 
(LDH) е използвана системата на Ornstein (1964) и Davis (1964) във 
вертикален 5% полиакрил-амиден гел с дебелина 1,2 mm в трис-
глицинов буфер, рН 8,3 при 4

0
С за 2 часа при  400 V.  

 Електрофореграмата се визуализира в оцветителен разтвор 
за LDH, съдържащ 0,02 g никотинамид аденин динуклеотид (НАД), 
0,02 g 3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиев 
бромид (МТТ), 0,0035 g феназинметасулфат (ФМС), 1 ml 40% разтвор 
на лактат в 50 ml 0,05 М Трис-НСL, рН 7,2. 
 Изоензимите на диафораза са разделяни елктрофоретично в 
13% нишестен гел при 10 V/sm за 4 часа при 4

°
С в гелен буфер - 0,028 

М Tris - 0,003 М лимонена киселина, рН 8,6 и електроден буфер - 0,3 
М Н3ВО3 - NaОН, рН 7,6. Изоформите са визуализирани по метода на 
Нope и Vincеnt (1989) (с изменения) за 2 часа при 37

0
С в 0,05 М 

фосфатен буфер, рН 7,4, съдържащ:, НАДН, МТТ и 2,6-
дихлорфенолиндофенол (2,6-ДФИФ). 
  Ензимната активност е измервана спектрофотометрично при 
600 nm чрез регистриране на редукцията на 2,6-ДФИФ в 0,2 М 
фосфатен буфер, рН 7,4, съдържащ: НАД.Н, 2,6-ДФИФ и ензимен 
екстракт. 
 Интензивността на стресовата реакция е определяна по 
метода на Маслов (Маслов 1977, Каменов и  Дойчинов 1986) чрез 
измерване на резистентността на дишането към натриев амитал. 
 Изолирането на интактни чернодробни митохондрии е 
осъществено чрез  диференциално центрофугиране при 10 000 G за 
10 min по метода на Johnson & Lardy (1967),  модифициран от 
Виноградов и сътрудници  (Виноградов и др. 1973, Минков  1985) в 
среда на изолиране съдържаща:  0,25 М захароза и 0,001 М 
етилендиаминтетраацетат (ЕДТА) - рН - 7,4. 
 Кислородната консумация на интактни чернодробни 
митохондрии е регистрирана полярографски с помоща на закрит 
платинов електрод (Шольц и Островский 1975, Минков 1978, 1985) 
при потенциал 0,65 V. 
 АТФ-азната активност е определяна в реакционна среда, 
съдържаща: 50 мkM KCL, 0,15 М захароза, 2 мкМ АТФ и 20 мкМ трис-
HCL (рН-7,5) при 28

0
С за 10 минути в краен обем 4 ml. 

 Количеството на белтъка в митохондриалната суспензия е 
определяно по метода на  Lowry (1946), а неорганичния фосфат - по 
метода на Lowry-Lopes (1946). 
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 Статистическият анализ на резултатите е направен чрез 
проверката на хипотези с използване на t-критерий на Стюдент. 
Реакцията на изследваните групи е анализирана чрез дисперсионен 
анализ, а за изясняване на зависимостта „доза-ефект“ е извършен 
корелационен и регресионен анализ и определяне на 
корелационния коефициент на Pearson. 
 Изследването е проведено в лабораториите по "Ядрена 
физика и радиоекология" и "Биохимия и молекулярна биология" на 
Факултета по природни науки при Шуменски Университет ”Епископ К. 
Преславски” в периода 1992 - 1997 г.  

 
5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
5. 1. Радиологичен анализ на изследваната територия 

 Проведените радиологични изследвания на залива "Вромос" 
показват, че в резултат на техногенно замърсяване проучваната 
територия се характеризира с повишени нива на ефективната доза 
радиоактивни лъчения, превишаващи от 3,5 до 14 пъти нормалните 
стойности за южното черноморие на Р. България. Най-висока степен 

на замърсяване с α-, β- и γ-емитиращи нуклиди показват пробите от 
централните части на изследвания район, които са подложени в най-
голяма степен на радиоактивно замърсяване. През време на 

изследването α-активността на плажната ивица е средно 399,5±8,6 
Bq/kg, а в пробите от двете контролни територии тя е 30,5±1,3 Bq/kg 

за гр. Царево и 1,85±0,05 Bq/kg за гр. Шумен. Изследванията за β-
активност показват наличие на повишени стойности при всички 
изследвани проби, което напълно корелира с резултатите за 

измерената α-активност. Най-висока β-активност имат пробите от 
централните участъци на територията (5341±136,5 Bq/kg), 

превишаваща около 20 пъти нормалната β-активност на контролните 

проби (267±7,3 Bq/kg в гр. Царево). Средната β-активност на пробите 
от другите части на територията е около 6 - 7 пъти по-висока в 
сравнение с контролите и общо за залива се променя в границите от 
5270 Bq/kg до 6495 Bq/kg или средно 5522±117,4 Bq/kg за периода на 

изследване. Общата средна γ-активност в проучваната територия за 
изследвания период е 2859,1±159 Bq/kg, а на пробите от контролния 
район (плаж "Нестинарка", гр. Царево) - 340±6 Bq/kg.  
 Регистрирани са завишени количества радионуклиди в 
изследваната територия, в която съдържанието на 

238
U, 

232
Th, 

214
Bi, 

214
Pb, 

137
Cs и други елементи превишава с два порядъка това от 
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контролната територия (Фиг. 5). Следователно във формирането на 
по-високите нива на радиоактивност основна роля играят дъщерните 
продукти - 

214
Bi и 

214
Pb, получени при деленето на радиоактивните 

семейства на 
238

U и 
232

Th, които заедно с Cs, K, Sr, As, Mo, Zn и Se са 

основната причина за значително по-високата  γ-активност на плаж 
"Вромос" в сравнение с тази на плаж "Нестинарка". Петнисто-
мозаичния характер на радиоактивното замърсяване се дължи на 
специфичното хоризонтално разпределение на радионуклидите, 
вертикалната им стратификация в пясъчния слой както и от 
вътрешното облъчване за сметка на радионуклидите, изхвърляни от 
морското дъно чрез вълните и постъпващи в организмите чрез 
въздуха, храната и водата. 
 

  

  
Фиг. 5. Сигнатурен рентгено-флуоресцентен анализ на пясък от 

 a) плаж "Вромос" и b) от плаж "Нестинарка", гр. Царево 
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 5. 2. Проучване на множествените молекулни форми на 
лактатдехидрогеназа в естествени популации на Calliptаmus italicus, 
трайно обитаващи радиоактивно замърсена територия 
 Изоензимният профил на лактатдехидрогеназата е продукт 
от функционирането на два неалелни локуса, синтезиращи двете 
полипептидни вериги на системата - LDH-A, разположен върху 
хромозома 11p15.4, който синтезира М-субединицата и LDH-B, 
намиращ се върху хромозома 12p12.2-p12.1, синтезиращ Н-
субединицата. Ензимът представлява тетрамер, поради което  
хомозиготите по двата локуса ще дават пет изоензимни форми на 
лактатдехидрогеназа - две хомогенни фракции, изградени от по 
четири еднакви субединици (Н или М) и три хибридни продукта. 
Електрофоретичната подвижност на изоморфите е различна и 
съгласно общоприетата номенклатура фракцията с най-висока 
анодна подвижност е обозначена като LDH1, а останалите по реда на 
намаляване на последната като LDH 2, 3, 4, и 5 съответно (Фиг. 10). 

 

 
Фиг. 10. Електрофоретичен спектър на множествените молекулни форми на 

LDH (issuu.com/science biochemistry enzymess/53) 

 
 Изоформите LDH1 и LDH2 са от "кислороден тип", съдържат 
се в големи количества в сърдечния мускул, еритроцити и 
ретикулоендотелна система (Kim et al. 2014), функционират при 
високо съдържание на кислород в тъканите и притежават 
субединичен състав Н4  и Н3М съответно, а фракциите LDH4 и LDH5, 
които са характерни за напречнонабраздена мускулатура, бъбреци, 
плацента, панкреас и черен дроб са от "безкислороден тип", 
функционират при ниско съдържание на кислород в тъканите и имат 
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състав М3Н и М4 съответно (Heffner et al. 1997). LDH3 (в бял дроб) 
заема междинно положение и функционира при средни стойности на  
съдържание на кислород в тъканите. 
 Изоензимният спектър на LDH от популации на C. itallicus, 
обитаващи територии с нормални нива на радиоактивност по нищо 
не се отличава от описания по-горе. Той притежава пет множествени 
молекулни форми (Фиг. 11), което означава, че изследваните 
индивиди са хомозиготни по двата гена, кодиращи изоформите на 
ензимната система. 

        
    

 
           К1    К2     К3     К4     К5     К6      Е1      Е2     Е3        Origin 

 
          Фиг. 11. Изоензимен спектър на LDH от Calliptumus italicus,  

 обитаващи територии с различен радиационен фон 
К1 - контрола (♂  ) от гр. Царево; К2 - контрола (♀  ) от гр. Царево; К3 - 

контрола (subad) от гр. Царево; К4-контрола (♂  ) от гр. Шумен; К5 - контрола 
(♀  ) от гр. Шумен; К6 - контрола (subad ) от гр. Шумен; Е1 - мъжки от плаж 

"Вромос"; Е2 - женска  от плаж "Вромос"; Е3 - subad  от плаж "Вромос" 

 
 Профилът на сумарната лактатдехидрогеназа от цял 
организъм на индивиди, живеещи в условията на нормален 
радиоактивен фон (гр.Царево и гр.Шумен) е от ясно изразен аеробен 
тип, т. е. в тоталният препарат преобладават фракциите Н3М и Н4, 
които работят при голямо съдържание на кислород.  
  При индивидите от изследваната територия (плаж "Вромос") 
се наблюдава промяна в съотношението и количеството на 
отделните фракции, като се увеличава делът на изоформите от “М” 
тип ( НМ3 и М4 ), които по принцип преобладават в тъкани с изразен 
анаеробен обмен (Фиг. 11). Тази разлика в съотношението на 
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множествените молекулни форми на LDH е еднаква за двата пола и 
различните възрастови групи и е с висока степен на достоверност 
(р<0,001), като най-вероятно се дължи на значителната разлика в 
радиоактивния фон на различните територии.  
 Наблюдаваната инверсия в количеството и съотношението 
на изоформите на ген-ензимната система на LDH свидетелства за 
това, че е настъпила количествена промяна в експресията на гените, 
кодиращи различните субединици на ензима. Известно е, че 
скоростта на синтез на субединиците на LDH се регулира от 
концентрацията на кислорода като тази регулация е значителна, ако 
се сравни синтезата на М- и Н-субединиците на ензима при различни 
състояния на хипоксия. В клетъчни и тъканни култури при понижено 
кислородно налягане под определено ниво, се повишава синтезата 
на М-субединицата на LDH, а синтезата на Н-субединицата 
практически не се променя (Газарян и  Белоусов 1983). Ако допуснем, 
че в условията на хронично облъчване с йонизиращи лъчения се 
понижава кислородното съдържание в тъканите, то тези 
функционални изменения на генетично ниво са  ответна реакция на 
организмите към въздействие на лъчението и лежат в основата на 
механизмите, обезпечаващи адаптация на популацията в условията 
на повишен радиоактивен фон. 
 За изследване на причините, предизвикващи описаните 
структурни и функционални изменения на LDH в условията на 
завишен радиационен фон индивиди от популации на C. italicus от 
контролната територия - гр. Шумен бяха облъчени в лабораторни 
условия с бързи неутрони, които се характеризират с качествен 

фактор Q десет пъти по-висок от този на γ-лъчите, поради което 
мощността на дозата (6,832 mSv), погълната от индивидите е 
значително по-голяма от тази в изследваната територия. 
Облъчването на организмите с посочената доза предизвиква 
инверсия в количеството и съотношението на отделните изоформи 
на LDH и изоензимния спектър напълно наподобява този на 
представителите от изследваната територия (фиг. 13). 
 Следователно, може да се предположи, че йонизиращите 
лъчения (респективно повишените нива на радиация в изследвания 
биотоп) предизвикват функционални изменения в генома на 
организмите и съответно в състава и количеството на белтъците, като 
по всяка вероятност тези изменения са едно от първите звена във 
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веригата от процеси, осигуряващи адаптация на популацията при 
радиоактивни въздействия 
. 

 
                       К1          К2         К3           Е1         Е2          Е3 
Фиг. 13. Изоензимен спектър на ЛДХ от C. itallicus в норма и след облъчване с 

бързи неутрони (6,832 mSv) 
К1-контрола (♂  ) от гр. Шумен; К2 - контрола (♀  ) от гр. Шумен; К3 - контрола 
(subad ) от гр. Шумен; Е1 - мъжки от гр. Шумен, облъчен с 6,832 mSv; Е2 - 
женска  от гр. Шумен, облъчена с 6,832 mSv; Е3 - subad  от гр. Шумен, 
облъчен с 6,832 mSv 

   
 По всяка вероятност крайният резултат от промените в 
съотношението на изоензимите на LDH е преминаване към по-
ефективен енергетичен режим, който обезпечава нормалното 
протичане на всички процеси в организма, независимо от ниските 
нива на кислорода в тъканите. Адаптивната значимост на тези 
структурно-функционални изменения на ген-ензимната система  е 
поддържане на адаптивен популационен хомеостаз в условията на 
протрахирано облъчване с ниски дози радиация. 
 
 5. 3. Изоензимен спектър на LDH от сърдечен мускул на 
бели мишки при въздействие на различни дози радиация 
 Поради изключително бедния видов състав на изследвания 
биотоп (практически отсъствие на хомотермни видове) беше 
създадена моделна система, която в известна степен да пресъздаде 
радиологичната картина в залива "Вромос". Наподобяването на 
последната е в голяма степен условно, тъй като в лабораторни 
условия за достигане на необходимата еквивалентна ефективна доза 

на облъчване най-често се използват източници на γ-лъчи. Липсват 
инкорпорираните в тялото на организмите от природните популации 
α- и β-емитиращи радионуклиди, чиито количествен фактор и сила на 
въздействие върху клетките е различен от външното лъчение. Освен 
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това, в лабораторни условия погълнатата доза се достига за 
многократно по-малко време в сравнение с природната среда, 
където ниските нива на радиация имат перманентен и 
продължителен характер на въздействие. Независимо от тези 
съображения изкуственото облъчване се използва с голям успех за 
изследване на влиянието на йонизиращата радиация на генетично 
ниво.  
 Изследван е изоензимния профил на LDH от сърдечен мускул 
на бели лабораторни мишки, след облъчване в лабораторни условия 
с γ-лъчи в дози, съответстващи на радиоактивните нива в различните 
части на изследваната територия. 
 Поради високото кислородно съдържание на сърдечната 
тъкан, нейната LDH в норма е представена основно от аеробните си 
форми (Н4 и Н3М), преобладаващи по количество над останалите, 
което се дължи на преобладаващата висока активност на гена LDH-B, 
синтезиращ Н-субединицата в тези условия (Фиг. 14, старт 1). В 
скелетната мускулатура, поради ниските нива на кислород 
преобладават изоформите от безкислороден тип (М4 и М3Н), 
поддържащи енергетичния баланс на мускулите в условията на 
ацидоза (Фиг. 14, старт 2). Не се наблюдават никакви различия в 
електрофоретичната подвижност, количеството и съотношението на 
изоформите в мъжките и женски индивиди (Фиг. 14). 

 

 
             1             2 

                      Фиг. 14. Изоензимен спектър на лактатдехидрогеназа от        
сърдечен мускул (1) и скелетен мускул (2) на бяла мишка 

 
 В отсъствие на йонизиращи лъчения изоензимния спектър на 
LDH от сърдечен мускул на бяла мишка не се отличава от този на 
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индивидите от популации на C. italicus от контролните територии (вж. 
фиг. 11). 

 При облъчване на животните с γ-лъчи в дози 0,825 mSv и 1,75 
mSv не се наблюдават изменения в разпределението и 
съотношението на изоформите на LDH. При достигане на погълната 
доза от 3,5 mSv в част от облъчените гризачи се променя профила на 
изоензимния спектър. В него започват да преобладават анаеробните 
фракции на LDH - НМ3 и М4 за сметка на МН3 и Н4, работещи при 
високо съдържание на кислород. Ако допуснем, че в резултат на 

облъчването с γ-лъчи в организма възниква "кислороден ефект", 
който се изразява в намаляване на кислородното съдържание на 
тъканите, настъпилата инверсия в изоензимния спектър на 
лактатдехидрогеназната система е обяснима и логична. В условията 
на хипоксия (намалено съдържание на кислород в тъканите) се 
стимулира експресията на гена LDH-А, което води до увеличаване на 
количеството на М субединицата и съответно на анаеробните 
изоформи на LDH (Robergs et al. 2004, Kresge et al. 2005). Това е 
биологически целесъобразно, тъй като организма запазва 
енергетичния си баланс и ресурси, а следователно и адаптивните си 
възможности, независимо от намаленото количество на кислорода. 
  Предизвиканите от облъчването изменения в изоензимния 
спектър на LDH засягат само част от мъжките индивиди и нито един 
от женските, поради което процентът на инверсия на изоформите на 
LDH в моделните групи е много нисък. 
 Известно е, че мъжките индивиди в популациите на 
гризачите изграждат етологична структура, която има линеен 
характер и представлява подреждане на индивидите в йерархическа 
стълбица на принципа на доминиране и подчинение. Ранга на всеки 
член на популацията се определя от типа нервна система, формите 
на поведение и генетичния статус на организма. Колкото по-високо в 
социалната структура на популацията е един индивид, толкова по-
бързо и адекватно реагира на внезапни вредни въздействия и се 
адаптира в новите условия с най-малък разход на енергия. Ниският 
ранг на организма предизвиква повишен стрес, голям разход на 
енергия и ниски адаптивни възможности. Не е изключено тази 
разнокачественост на мъжките индивиди да стои в основата на 
индивидуалните им реакции и изменение на изоформите на 
лактатдехидрогеназата при въздействие на радиоактивни лъчения.  
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  Във връзка с това е проучена динамиката и съотношението 
на изоформите на лактатдехидрогеназа в моделни групи на бели 
мишки в етап на стабилизирана етологична структура. След 
установяване на ранговото положение на всеки индивид в 
етологичната структура на групата при всички животни, получили 
доза 3,5 mSv е изследван изоензимния спектър на LDH от сърдечен 
мускул. След облъчване на животните отчетливо се променя 
количеството и съотношението на отделните изоформи на LDH, която 
от кислороден тип (Н-тип) се превръща в М -тип, в който 
преобладават изоензимите НМ3 и М4, които работят в условията на 
понижено съдържание на кислород. Тази промяна в състава на 
множествените молекулни форми на ензима засяга единствено 
индивидите, заемащи доминиращо рангово положение в 
етологичната структура на популацията (Фиг. 15).  

 

 
          К1                     К2  Е1             Е2 

Фиг. 15. Изоензимен спектър на ЛДХ от сърдечен мускул на бели 

лабораторни мишки, облъчени с доза 3,5 mSv γ-лъчи 
К1 - доминанти - контроли; Е1 - доминанти - облъчени; 
К2 - подчинени - контроли; Е2 . подчинени - облъчени 

 

 Относителната ензимна активност на изоензимите на LDH, 
представена в табл. 4, корелира с резултатите, получени чрез 
електрофореза. Контролните животни (К1 и К2), независимо от 
тяхното рангово положение в йерархичната структура на популацията  
притежават изоензимен спектър, типичен за LDH от сърдечен мускул. 
Относителната ензимна активност на фракциите LDH1, LDH2 и LDH3 е 
висока и се движи в границите 23,7 - 26,9 µМ НАД.Н

+
/min/mg белтък. 

Активността на анаеробната изоформа LDH5, изградена от 4 еднакви 
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субединици (М4) е с 33,4 % по- ниска (9,68 - 8,99 µМ НАД.Н
+
/min/mg) 

от тази на LDH1 (Табл. 4). 
        
       Таблица 4 
Относителна ензимна активност на множествените молекулни форми на 
лактатдехидрогеназа от сърдечен мускул на бели лабораторни мишки, 

облъчени с γ-лъчи (3,5 mSv)  
 

µМ НАД.Н+ за min/mg белтък 

К1 К2 Е1 Е2 Изоформи на 
LDH доминанти-

контроли 
подчинени-

контроли 
доминанти-

облъчени 
подчинени-
облъчени 

LDH1 (Н4) 24,60±0,07 23,70±0,03 1,36 ± 0,01 27,10±0,06 

LDH2 (Н3М1) 26,90±0,08 24,15±0,09 5,86 ± 0,06 25,30±0,05 

LDH3 (Н2М2) 24,50±0,04 23,86±0,05 6,15 ± 0,07 22,70±0,02 

LDH4 (Н1М3) 12,09±0,12 20,980,08 28,36±0,05 13,40±0,04 

LDH5 (М4) 9,68 ± 0,05 8,99 ± 0,05 33,56±0,03 4,59 ± 0,03 

  
 Облъчването на индивидите с γ-лъчи в доза 3,5 mSv 
предизвиква инверсия в съотношението и активността на 
множествените молекулни форми на лактатдехидрогеназата в 
индивидите, заемащи високите нива в етологичната структура.  В 
изоензимния спектър преобладава количеството и относителната 
ензимна активност на фракциите от анаеробен тип  за сметка на 
кислородните изоформи. Относителната ензимна активност на 
анаеробните фракции (LDH4 и LDH5) при доминантните мъжки 
индивиди нарства от 9,68 µМ НАД.Н

+
/min/mg белтък на 33,56 µМ 

НАД.Н
+
/min/mg след облъчване. В същото време активността на LDH1 

практически се елиминира и се понижава от 24,6 до 1,36 µМ 
НАД.Н

+
/min/mg белтък (Табл. 4). 

 Тази промяна в съотношението и относителната ензимна 
активност на множествените молекулни форми на 
лактатдехидрогеназата се реигистрира единствено при 
доминиращите мъжки индивиди. Облъчването на животните, 

заемащи подчинено положение в групата с γ-лъчи в доза 3,5 mSv не 
предизвиква никакви промени в изоензимния спектър, който запазва 
типичния си характер за сърдечния мускул. 
 Промяната в профила на лактатдехидрогеназната система 
при доминантите в групата и превръщането му в анаеробен тип 
изисква увеличаване на синтезата на М - субединици, т. е. 
повишаване на експресията на гена LDH-А. Активността на последния 
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зависи от кислородното съдържание в клетките и ако в условията на 
радиоактивно облъчване доминантите намаляват дишането и 
потреблението на кислород, то наблюдаваната инверсия в 
изоформите на лактатдехидрогеназата е лесно обяснима. Във връзка 
с това беше проучена динамиката на метаболитните процеси и 
съответно консумацията на кислород в индивидите с различен ранг в 
етологичната структура на моделни популации от бели мишки. След 
стабилизиране на йерархическата структура групите бяха облъчвани 

със съответните дози γ-лъчи (Табл. 9). 
 

      Таблица 9 
Кислородна консумация на бели лабораторни мишки, облъчени с различни 

дози γ-лъчи в етап на формирана етологична структура 
 

Количество консумиран 02 за 1 h от 100 g при 0
0
С и 

1010,8 hPa 

Получена доза γ-лъчи (mSv) 

 

Ранг 
 

Контрола 0,825 1,75 3,5 

Доминанти 326,0±7,1  291,0±4,2  248,7±6,2  192,0±4,6  

Подчинени 327,0±3,6  310,3±8,1  298,8±4,6  297,6±7,1  

 
 Облъчването на гризачите с γ-лъчи предизвиква понижаване 
на кислородната консумация във всички индивиди в групата, но 
докато при подчинените се отбелязва само тенденция на намаляване 
на консумацията на кислород, то за доминиращите в моделните 
групи мъжки ивдивиди това понижение е статистически значимо с 
прогресивен характер (р < 0,1;  p < 0,05; p < 0,01 съответно за 0,825 
mSv; 1,75 mSv и 3,5 mSv). 
 По този начин, независимо от това, че организма се намира в 
условията на намалена кислородна консумация той е в състояние да 
запази нормалния интензитет на метаболитните процеси чрез 
увеличаване на изоензимите от безкислороден тип, обезпечавайки 
по този начин необходимото енергетично ниво за адаптация, коeто 
по същество е адекватен отговор, свързан с повишаване 
радиорезистентността на индивида. 
 Отсъствието на подобна реакция при подчинените мъжки и 
женските индивиди показва не толкова, че използваната доза е 
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подпрагова за тях, а по-скоро за закъсняла адаптивна реакция или 
отлагането й във времето. 
 Получените експериментални резултати дават основание да 
предположим, че установената дозова зависимост при възникване на 
адаптивен физиологичен отговор на индивидите от различен ранг в 
етологичната структура свидетелства за наличие на хетерогенност на 
популациите вероятно с генетична природа. 
 Без съмнение инверсията на изоензимния спектър на LDH в 
посока на количествено увеличение на анаеробните изоформи, т. е. 
на функциониращите в условията на хипоксия при доминантните 
индивиди е вероятно един от механизмите за увеличаване на 
степента на резистентност на популацията при радиоактивни 
въздействия. 
 
 5. 4. Влияние на йонизиращата радиация върху ген-

ензимната система на диафораза 
 Проучванията върху ген-ензимната система на 
лактатдехидрогеназния локус показват, че продължителното 
хронично облъчване с ниски дози радиация води до промяна в 
количеството и съотношението на множествените молекулни форми 
на ензима. Инверсията на изоензимния спектър на LDH обаче, 
настъпва с различна скорост в отделните индивиди и зависи от  
мястото им в етологичната структура на популацията и техния 
генотип. Това я прави неудобна за изучаване на въздействията на 
протрахираното облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения върху 
природните популации и нивата на замърсеност с радионуклиди на 
биотопа. Поради това беше изследвана ген-ензимната система на 
диафораза, която е изградена само от една полипептидна верига и е 
представена от 3 изоензимни форми. 
 При изследване на множествените молекулни форми на 
диафоразния локус при представители от природни популации на H. 

pomatia и C. italicus, обитаващи контролната територия се 
установяват три главни (DIA1, DIA2 и DIA3) и няколко допълнителни 
при DIA2 и DIA3 фракции, разпределението на които в различните 
тъкани и органи на организма не се отличава (Фиг. 21). Трите главни 
ивици на електрофореграмата по всяка вероятност са продуктите на 
гените, кодиращи основните множествени молекулни форми на 
ензима, а минорните фракции са резултат от епигенетични 
(постранскрипционни и постранслационни) модификации. 
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Фиг. 21. Изоензимен спектър на диафораза от Helix pomatia и Calliptamus 

italicus от контролната територия (плаж "Нестинарка", гр. Царево) 
Стартове: 1 - диафораза от C. itallicus (♂  ); 2 - диафораза от C. itallicus (♀  );3- 
диафораза от C. itallicus (subad); 4 - диафораза от хепатопанкреас на H. 

pomatia; 5 - диафораза от сърце на H. pomatia  
 
 Диафораза 1 при всички изследвани видове е изоензимът с 
най-висока активност, представен от една интензивно оцветяваща се 
ивица и по всяка вероятност е основната и преобладаваща форма в 
организма. Диафораза 2 е представена от една главна, добре 
оцветяваща се фракция и няколко допълнителни, с по-ниска 
активност. Диафораза 3 е изоензимът с най-слаба анодна 
подвижност и относително най-ниска ензимна активност. При 
изследваните видове тя се проявява като една тънка ивица, 
интензивността на оцветяване на която се мени в много широки 
граници. 
 По отношение на състава си DIA1 е най-хомогенната 
изоформа на ензима, докато DIA2 и DIA3 показват известна 
структурна хетерогенност. Именно с последното, вероятно могат да 
се обяснят малките разлики в сумарната относителна диафоразна 
активност на отделните органи в изследваните индивиди (табл. 10). 
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       Таблица 10 
Относителна диафоразна активност на екстракт от различни органи на H. 

pomatia  
 

Източник µМ 2,6-ДФИФ min/mg белтък 

крак 12,80 ± 0,03 

хепатопанкреас 11,05 ± 0,012 

бъбрек 10,95 ± 0,01 

бял дроб 8,02 ± 0,02 

сърце 10,36 ± 0,01 
  
 Изследванията на изоензимния спектър на диафораза от 
популации на C. itallicus и H. pomatia, трайно обитаващи плаж 
"Вромос" показват разлики, които съществено го отличават от този на 
същите видове от контролната територия. (Фиг. 24).  
 

  
Фиг. 24. Полиморфизъм на диафораза от C. itallicus и H. pomatia, обитаващи 

плаж "Вромос" 
1- контрола; 2- C. itallicus от плаж "Вромос"; 3 - H. pomatia от плаж "Вромос" 
 
 В изоензимния спектър на диафораза се регистрират само 
две от множествените молекулни форми на ген-ензимната система - 
DIA1 и DIA2, а третата изоформа - DIA3 въобще не се индикира. 
Измененията в състава на изоформите на диафоразния локус при 
продължително хронично въздействие на ниски дози радиоактивни 
лъчения са еднакви в двата изследвани вида (Фиг. 24). 
 За изясняване на генезиса на промените в изоензимния 
спектър на диафораза индивиди от популация на Н. pomatia от 
района на гр. Шумен бяха облъчени с γ-лъчи и бързи неутрони. В 
резултат на това се установиха  идентични изменения в комплекса на 
диафоразната ген-ензимна система (Фиг. 25). Получаването на 
еквивалентна доза от порядъка на 3,5 mSv предизвиква пълна загуба 
на активността на DIA3, без да се променя активността  на останалите 
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две фракции на системата. При повишаване на погълнатата доза до 
6,832 mSv след облъчване с бързи неутрони се наблюдава 
елиминиране активността и на всички фракции на DIA2 без да се 
засяга активността на DIA1 (Фиг. 25). 
 

  
Фиг. 25.  Изоензимен спектър на диафораза от хепатопанкреас на Н. pomatia, 

облъчени с различни дози γ-лъчи и бързи неутрони 
1-след облъчване с доза 1,75 mSv; 2- след облъчване с доза 3,5  mSv; 3- след 
облъчване с доза 6,832  mSv 
 
 Получените резултати показват, че молекулата на 
диафоразата е мономорфен белтък, изграден от една субединица. 
Последователното дискретно елиминиране на изоензимите на 
системата потвърждава предположението, че всяка от трите 
изоформи на ензима се кодира от самостоятелен ген, всеки със 
собствена система на регулация. Преустановявянето на синтезата на 
някои от множествените форми на ензима и запазването на други 
при външни въздействия говори за тяхната неравноценност за 
организма. Функциите се осъществяват преди всичко предпочитано с 
диафораза 1, която е основната и най-важна изоформа на ген-
ензимната система, а елиминирането на диафораза 3 и диафораза 2 
по всяка вероятност не води до значителна загуба на функции и 
нарушаване на метаболизма. Може да се допусне, че в еволюционен 
план множествените молекулни форми на диафоразата не са се 
появили едновременно, а първоначално е възникнал гена за DIA1, 
който е родоначалник на системата и в хода на еволюцията е дал 
началото на гените за DIA2 и DIA3.  
 



 26 

 5. 5. Съвместно действие на γ-лъчи и пестициди върху 
някои биоенергетични и генетични функции на моделни 
групи от бели мишки 

 За изследване на съвместното действие на антропогенните 
фактори върху някои биоенергетични и генетични функции на 

моделни популации от бели мишки са използвани γ-лъчи и 
представители на широко употребяваните в миналото пестициди от 
групата на хлорорганичните - хептахлор, хексахлоран и линдан. 
Независимо от отдавна преустановената им употреба различни 
количества от тези вещества все още се детектират в компонентите 
на биосферата. 
 При изследване на множествените молекулни форми на LDH 
от сърдечен мускул се оказва, че използваните пестициди, въведени 
перорално директно в стомаха на животните във вид на водна 
суспенсия с помоща на катетър в дози ЛД50 за мишки  не оказват 
никакво въздействие върху изоензимния спектър и съотношението 
на отделните изоформи на LDH на организмите. 

 Съвместното действие на γ-лъчи и пестициди върху 
животните също не предизвиква синергични или други изменения в 
полиморфизма на LDH, а само такива, съответстващи на 
самостоятелното влияние на йонизиращото лъчение (Фиг. 28). 
 

  
Фиг. 28. Изоензимен спектър на LDH от сърдечен мускул на бяла мишка при 

въздействие на γ-лъчи и (или) пестициди в зависимост от ранговото 
положение на индивида в етологичната структура 

К1 - контрола-доминант; К2 - контрола-подчинен 

Е1 - доминант, облъчен с γ-лъчи (3,5 mSv); Е2 - подчинен, облъчен с γ-лъчи 
(3,5 mSv); Е3 - доминант, обработен с един от изследваните пестициди; Е4 - 
подчинен, обработен с един от изследваните пестициди; Е5 - доминант, 

облъчен с γ-лъчи (3,5 mSv) и обработен с пестицид; Е6 - подчинен, облъчен с 

γ-лъчи (3,5 mSv) и обработен с пестицид 
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 Известно е, че хлорорганичните пестициди в малки 
количества оказват силно въздействие върху енергетичните функции 
на чернодробни митохондрии in vivo и in vitro. Хексахлоранът оказва 
инхибиращ ефект върху електронния транспорт в дихателната верига 
на митохондриите като го понижава с 21,43% (Фиг. 29, табл. 11). 
Ефектът се дължи на директно блокиране на преноса на електрони в 
участъка Ко Q - цитохром в - с1, което понижава консумацията на 
кислород от митохондриалната суспенсия в полярографската клетка 

от 0,196 на 0,154 µА02/min/mg белтък (Фиг. 29 крива 1 и крива 2). 

 

1 2 3 4 5

Я Я Я Я Я

МХ МХ МХ МХ МХ
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Хн Хн Хн Хн

V=0,196

V=0,154
V=0,148

V=0,117
V=0,121

1 мин.

50 µАО2

[ O2 ] = 0

  
Фиг. 29. Кислородна консумация на интактни чернодробни митохондрии от 
бяла мишка при въздействие на хексахлоран и различни дози γ-лъчи 
1-контрола; 2-при въздействие на хексахлоран; 3-доминанти под 
въздействие на хексахлоран и облъчени с 3,5 mSv; 4-подчинени под 
въздействие на хексахлоран и облъчени с 3,5 mSv; 5-женски под въздействие 
на хексахлоран и облъчени с 3,5 mSv; 
 
 Облъчването на животните с γ-лъчи предизвиква засилване 
на ефекта от въздействието на хексахлорана върху енергетичните 
функции на митохондрии. Този ефект на синергизъм най-ясно е 
изразен при подчинените мъжки и женските индивиди и зависи 
правопропорционално от дозата на облъчване.
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            Таблица 11 

Съвместно действие на γ-лъчи и пестициди in vivo върху ДНФ-стимулирания електронен транспорт на чернодробни 
митохондрии в зависимост от ранга на индивида в групата 

 
Кислородна консумация в µА02 / min / mg 

 Подтискане на дишането (%) Синергизъм на γ-лъчите (%) 

Препарат от чернодробни 
митохондрии на бяла мишка (МХ) 

доминанти подчинени женски доминанти подчинени женски 

МХ, контрола 0.196 0.194 0.197    

МХ под въздействие на хептахлор 0.128 
(34.69%) 

0.123 
(37.24%) 

0.129 
(34.18%) 

   

МХ под въздействие  на хептахлор 

и γ-лъчи (0,825 mS v) 

0.125 
(36.22%) 

0.109 
(44.39%) 

0.111 
(43.37%) 

2.34% 11.38% 13.95% 

МХ под въздействие на хептахлор 

и γ-лъчи (1,75 mSv) 

0.126 
(35.71%) 

0.096 
(51.02%) 

0.095 
(51.53%) 

1.56% 21.95% 26.36% 

МХ под въздействие на хептахлор 

и γ-лъчи (3,5 mSv) 

0.119 
(39.29%) 

0.084 
(57.14%) 

0.091 
(53.57%) 

7.03% 31.71% 29.46% 

МХ под въздействие на хексахлоран 0.154 
(21.43%) 

0.150 
(23.47%) 

0.158 
(19.39%) 

   

МХ под въздействие на 

хексахлоран и γ-лъчи (0,825 mSv) 

0.149 
(23.98%) 

0.147 
(25.00%) 

0.15 
(23.47%) 

3.25% 12.00% 15.06% 

МХ под въздействие на 

хексахлоран и γ-лъчи (1,75 mSv) 

0.147 
(25.00%) 

0.129 
(34.18%) 

0.13 
(33.67%) 

4.55% 14.00% 17.72% 

МХ под въздействие на 

хексахлоран и γ-лъчи (3,5 mSv) 

0.148 
(24.49%) 

0.117 
(40.31%) 

0.121 
(38.27%) 

3.90% 22.00% 23.42% 
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 При мъжките индивиди от ниските етажи на етологичната 
структура интензивността на кислородната консумация на 

чернодробни митохондрии се понижава от 0,154 µА02/min/mg белтък 

на 0,117 µА02/min/mg белтък (Фиг. 29), а процентът на синергизъм 
нараства с дозата на лъчението като от 4,55 % при най-ниската доза - 
0,825 mSv/ч нараства до 17,72 % при доза 3,5 mSv/ч (Фиг. 30). 
 Инхибиращото действие на хексахлоранът се повишава след 
облъчване с γ-лъчи и при женските индивиди, като процента на 
синергизъм е даже по-висок в сравнение с подчинените от мъжки 
пол - от 3,9 % при най-ниската доза нараства до 23,42 % след 
облъчване с доза 3,5 mSv/ч. 
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Фиг. 30. Процент на синергизъм при съвместно действие на хексахлоран и 
различни дози γ-лъчи върху сукцинатоксидазната активност на митохондрии 
от черен дроб на бяла мишка 
 
 Облъчването на доминантните мъжки индивиди с γ-лъчи в 
посочените дози в незначителна степен променя инхибиращото 
действие на хексахлорана върху електронния транспорт на 
митохондриите, като при облъчване с доза 3,5 mSv/ч. понижава 

кислородната консумация от 0,154 на 0,148 µА02/min/mg белтък (Фиг. 
29). Степента на синергизъм между двата фактора също се променя в 
много тесни граници, като разликите са от порядъка на 
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статистическата грешка и нямат статистическа значимост - от 3,25 % 
при доза 0,825 mSv, 2,00 %  при облъчване с 1,75 mSv и достига до 
5,06 % при най-високата използвана доза - 3,5 mSv.  
 Хептахлорът е пестицид, който също подтиска електронния 
транспорт и дишането на митохондриите, но за разлика от 
хексахлорана ефекта се дължи на блокиране на активността на 
транспортиращите системи, пренасящи в митохондриите АДФ, Фн и 
сукцинат, или прехвърлящи АТФ от матрикса в цитоплазмата. 
 Инхибиращото действие на хептахлора върху електронния 

транспорт на фона на облъчване на организма с γ-лъчи в посочените 
дози също зависи от количеството на йонизиращата радиация, като 
ефектът е нестохастичен, т. е. степента на инхибиране нараства с 
увеличаване на дозата на лъчението. Подобно на хексахлорана и тук 
нарушенията са по-силно изразени при женските и подчинените 
мъжки индивиди в сравнение с доминантите с високо рангово 
положение в йерархията на групата (Фиг. 31). 
 

  
Фиг. 31. Кислородна консумация на интактни чернодробни митохондрии от 
бяла мишка при въздействие на хептахлор и линдан и различни дози γ-лъчи 

 
1-контрола; 2-при въздействие на линдан; 3-доминанти под въздействие на 
хептахлор и облъчени с 3,5 mSv; 4-подчинени под въздействие на хептахлор 
и облъчени с 3,5 mSv; 5-женски под въздействие на хептахлор и облъчени с 
3,5 mSv; 
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      Скоростта на кислородната консумация намалява от 0,128  

µА02/min/mg белтък при самостоятелното действие на хептахлора до 

0,084 µА02/min/mg белтък при подчинените мъжки индивиди и 0,091 

µА02/min/mg белтък при женските. При доминантите този ефект е 

много нисък и е в границите от 0,128 µА02/min/mg белтък до 0,119 

0,128 µА02/min/mg белтък. 
 За проверка на значимостта на наблюдаваните различия в 
кислородната консумация на чернодробни митохондрии от 
контролни животни и мишки, третирани с хептахлор и с хептахлор и 
γ-лъчи е направен статистически анализ на експерименталните 
данни. Последните показват, че митохондриите, изолирани от двете 
групи животни - третирани с пестицид и третирани с пестицид и 
радиация статистически значимо се различават по потреблението на 
кислород.  
 Проверката на хипотези с използване на критерий на 
Стюдент показа много висока значимост на основанията за 
отхвърляне на нулевата хипотеза – стойностите на t-статистиката 
надвишава многократно (от 5 до повече от 20 пъти) критичните 
стойности, а нивото на значимост е в границите приблизително от 
2×10

-8
 до 4×10

-20 
. 

  Достоверни са разликите както между контролната група и 
третираните с двата фактора животни, така също и между мишките, 
третирани само с пестицид и подложените на комбинирано действие 
на хептахлор и радиация. 
 Направен е дисперсионен анализ, който потвърждава много 
високото ниво на значимост (p<0.0001)  на разликите в реакциите на 
доминантите, подчинените и женските индивиди в моделните групи.  
За изясняване на корелацията между величината на реакцията на 
отделните групи и дозата на радиоактивното лъчение, както и 
степента на синергизъм между хептахлора и γ-лъчите е извършен 
корелационен и регресионен анализ. Зависимостите са илюстрирани 
на фиг 32. Корелационните коефициенти на Pearson не са много 
високи и варират от 0.7 до 0.97, което означава, че ефекта от 
съвместното действие на хептахлора и йонизиращата радиация 
зависи от дозата, но тази корелация е статистически значима 
единствено при женските индивиди. 
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Фиг. 32. Зависимост между потискане на дишането на интактни чернодробни 
митохондрии и съвместно действие на хептахлор и различни дози γ-лъчи при 
индивиди от различен пол и с различен ранг в етологичната структура на 
моделни популации от бели мишки  
 
 Степента на синергизъм между пестицида и дозата на 
радиоактивното лъчение зависи от участието и ранговото положение 
на индивидите в етологичната структура на групата. При подчинените 
мъжки индивиди и женските, които не участват в йерархията в 
зависимост от дозата на облъчване с γ-лъчи процентът на синергизъм 
се движи в границите от 11,38% при доза 0,825 mSv/ч до 31,71% при 
най-високата използвана доза - 3,5 mSv/ч за подчиненинет мъжки 
индивиди и от 13,95 % до 29,46 % при женските съответно (Фиг. 33 и 
Табл. 11). Този синергичен ефект при доминиращите мъжки 
индивиди е много слабо изразен и се колебае в границите  2,34% - 
7,03%.  
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Фиг. 33. Процент на синергизъм при съвместно действие на хептахлор и 
различни дози γ-лъчи върху сукцинатоксидазната активност на митохондрии 
от черен дроб на бяла мишка 
 
 Линданът in vitro предизвиква мощен разорбщаващ ефект, 
водещ до рязка стимулация на АТФ-азната активност на интактни 
чернодробни митохондрии (Фиг. 34).  

 
Фиг. 34. АТФ-азна активност на интактни чернодробни митохондрии от бели 

 мишки, третирани с линдан и γ-лъчи 
Добавки: МХ - митохондрии, ДНФ - 2,4-Динитрофенол, 3,5 mSv - γ-лъчи с доза 

3,5 mSv 
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 Действието му in vivo  е кратко, тъй като едно денонощие 
след въвеждането му в организма в дози 125 mg/kg ефектът му се 
губи, поради това, че по всяка вероятност той или се метаболира в 
черния дроб и се извежда от организма или претърпява структурни 
или други химични изменения, които го правят неактивен като 
разорбщител.  

 Облъчването на животните с γ-лъчите в посочените дози 
повишава действието на линдана, като предизвиква разорбщаващ 
ефект in vivo и увеличава АТФ-азната активност на чернодробните 
митохондрии до 2 пъти. 
 Следователно кратковременното облъчване на бели 

лабораторни мишки с γ-лъчи в посочените дози оказва синергично 
действие върху изследваните пестициди, като този ефект е 
нестохастичен и зависи от получената доза. Дълбочината на 

нарушенията от синергичното действие на γ-лъчите и пестицидите е 
различна в отделните индивиди и зависи от пола и мястото им в 
етологичната структура на популацията. Женските и мъжките 
индивиди с нисък ранг изпитват силен енергетичен дисбаланс, от 
една страна поради закъснялата реакция на преминаване на 
лактатдехидрогеназната система към анаеробен тип, а от друга - от 
увреждащото действие на пестицидите върху процесите на 
окислителното фосфорилиране. Това може да предизвика 
нарушаване на етологичната и полова структури, което води до 
намаляване на генетичната хетерогенност и обедняване на 
генофонда на популацията. В такива популации, обитаващи 
замърсени с радионуклиди територии се наблюдава повишаване на 
чувствителността към други фактори на средата с нерадиоактивна 
природа - химични вещества, пестициди, изкуствени торове и др. 
Получените резултати обаче са много противоречиви и при 
съвременното ниво на знания за протичащите в популациите 
процеси при облъчване с ниски дози радиация и химично 
замърсяване е трудно да се обясни от какво е предизвикано това 
повишение.  
 
 6. ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 Изследвани са популации на C. italicus и H. pomatia, трайно 
обитаващи биотоп с повишени нива на радиоактивност, поради 
антропогенно замърсяване с изкуствени радионуклиди. Уловени и 
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изследвани са общо по 600 индивида от популации на C. italicus от 
изучаваната и контролни територии, отличаващи се по пол и възраст. 
Проучени са единични екземпляри (по 100 броя от всяка територия) 
H. pomatia, поради ниската численост на популацията в акваторията 
на залива. В лабораторните изследвания са използвани индивиди от 
същите видове, обитаващи контролните територии в гр. Царево и гр. 
Шумен, както и бели лабораторни мишки, облъчвани с γ-източник 
60

Со в дози, отговарящи на установените в изследваната територия. 
Чрез система за нискофонов γ-спектрометричен анализ е направена 
оценка на нивата на радиоактивно замърсяване на биотопа и на 
флората и фауната в района на изследване.  

 Проучени са цели организми от C. italicus, както и различни 
тъкани и органи от H. pomatia и бели мишки. Анализът е направен с 
помоща на екологични (определяне на етологичната структура на 
моделни групи от бели мишки), генетични (изменение в активността 
на гените и изоензимния спектър на ген-ензимните системи на 
лактатдехидрогеназа и диафораза), биохимични (определяне на 
биоенергетичните функции на интактни чернодробни митохондрии) и 
статистически методи, подробно описани в Раздел 4. 

Медодобивната промишленост у нас е нискоефективна поради 
малките количества мед в земните недра на Р. България (от 0,5% до 
2%), които са под формата на сулфиди, карбонати и оксиди и са на 
границата на рентабилността. Медната руда винаги съдържа примеси 
от уран, олово, злато, сребро, желязо и други елементи, които в 
процеса на добив на мед в мина "Росен" не са извличани от хвоста, 
поради ниската рентабилност и са изхвърляни директно в морето. 
Това е довело до радиоактивно замърсяване на залива "Вромос" с 
различни α-, β- и γ-емитиращи радионуклиди в количества, 
предизвикващи повишаване на нивата на радоактивност от 3,5 до 14 
пъти в сравнение с контролните участъци и формиране на 
еквивалентна доза от 0,8 до 3,3 mSv. Контролните територии се 
характеризират с нормален радиационен фон, който формира 
еквивалентна доза в границите от 0,22 до 0,24 mSv за гр. Царево и от 
0,14 до 0,2 mSv за гр. Шумен.  През целият период на проучване 
радиоактивните стойности във всички изследвани територии варират в 
посочените граници с изключение на зимата и пролетта на 1994 г., 
когато поради голямото количество утайки, изхвърлени върху 
бреговата ивица на плаж "Вромос" е регистрирано повишение на 
еквивалентната доза до 4,8 mSv. По този начин дънните седименти, 
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съдържащи радиоактивни елементи, отложени в тях играят роля на 
депо за вторично замърсяване на водата и крайбрежието с 
радиоактивни вещества. В резултат на това съдържанието на 
радионуклиди в пясъка от изследваната територия е значително по-
голямо отколкото в контролните участъци. Радиационната обстановка 
в територията, дозиметричния и радиохимичен анализ показват, че 
във формирането на тези повишени нива на радиоактивност основна 
роля играят радиоактивните семейства на 

238
U и 

232
Th, чиито дъщерни 

продукти на делене, 
214

Bi и 
214

Pb, присъстват в големи количества в 
анализираните проби. Повишеното съдържание на тези 4 изотопа в 
пясъка на проучваната територия, заедно с 

127
Cs, 

232
Th и 

40
K са 

основната причина за значително по-високата  γ-активност на плаж 
"Вромос" в сравнение с тази на плаж "Нестинарка". Еквивалентната 
доза е различна в отделните части на залива поради специфичното 
хоризонтално разпределение на радионуклидите, както и от 
вертикалната им стратификация в пясъчния слой.   
 Мигрирането на радиоактивните елементи в хранителните 
вериги на съобществото започва с инкорпорирането им в различни 
органи на растенията, като интензивността на процеса зависи от 
специфичните свойства на растението и радионуклида, степента на 
овлажняване на пясъчния слой, температурата и др. Поради това от 
целия спектър химични елементи депонирани в пясъка всяко 
растение акумулира специфичен набор от нуклиди, които се 
включват  в биохимичните цикли, отлагат се в тъканите и преминават 
в по-горните нива на трофичните вериги. Погълнатите с храната, 
водата и въздуха α- и β-емитери стават източник на вторично 
облъчване на организма и повишават значително ефективната 
еквивалентна доза. 
 При сравнителния анализ на разпределението на 
множествените молекулни форми на лактатдехидрогеназа при 
животни, трайно обитаващи изследваната територия се наблюдава  
изместване на количеството и съотношението на изоензимите в 
посока на анаеробните изоформи. Тази промяна в спектъра на LDH 
засяга всички индивиди от популацията, независимо от техния пол и 
възраст. Тя се наблюдава с еднаква сила при индивидите и на двата 
изследвани вида - C. italicus и H. pomatia като независимо от 
мозаично-петнистото разпределение на дозата радиоактивни 
лъчения в отделните части на територията разлики в количественото 
съотношение на отделните фракции на лактатдехидрогеназа не се 
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регистрират. В условията на продължително хронично облъчване с 
ниски дози радиация изразения "анаеробен" характер в 
разпределението на изоензимите на лактатдехидрогеназа не зависи 
от погълнатата доза. При популациите от контролните територии - 
плаж "Нестинарка" в гр. Царево и гр. Шумен такава промяна в 
съотношението на изоформите на ензимната система не се 
наблюдава. Следователно техногенното замърсяване с 
радионуклиди и хроничното облъчване с ниски дози предизвикват 
специфично изместване на разпределението на изоензимите на 
лактатдехидрогеназа в полза на анаеробните форми - М3Н и М4.  
 При кратковременно целотелесно облъчване на бели мишки 
с γ-лъчи в лабораторни условия в дози, съответстващи на тези в 
проучваната територия се регистрират същите молекулярно-
ензимологични промени в съотношиението на изоформите на 
лактатдехидрогеназа от кардиомиоцити. Тези генетични и 
биохимични изменения обаче засягат единствено мъжките 
половозрели индивиди, заемащи високите нива в етологичната 
структура на моделните популации. При подчинените мъжки 
индивиди и при женските от облъчените групи не се регистрират 
изменения в съотношението на множествените молекулни форми на 
ген-ензимната система.  
 Първата реакция на организма към въздействието на 
хронично облъчване с ниски дози, превишаващи до няколко десетки 
пъти естествения радиоактивен фон е понижаване на газообмена и 
намаляване на кислородната консумация. Такава тенденция на  
понижаване на консумацията на кислород е регистрирана в опитите с 
моделни групи бели мишки след еднократно облъчване с γ-лъчи. 
Този "кислороден ефект" смекчава отрицателните последици от 
радиоактивното лъчение и в известна степен предпазва организма от 
нарушаване на неговите структури и функции.  
 Реакцията се наблюдава във всички етапи на формиране на 
етологичната структура единствено при доминиращите индивиди.
  Следователно първоначалната реакция на адаптация към 
въздействието на протрахирано облъчване с ниски дози радиация е 
изпадане на организма в състояние на хипоксия. В тези условия се 
повишава активността на експресията на гена LDH-А, синтезиращ  М-
субединицата на ензима, което увеличава относителния дял на  
бавноподвижните (катодни) фракции - LDH4 и LDH5 и преминаване 
на лакататдехидрогеназната система към анаеробен тип. Това 
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безспорно дава преимущество на доминантните индивиди и създава 
условия за тяхната успешна адаптация. 

В условията на нискофоново радиоактивно замърсяване на 
средата на обитаване измененията в кислородното съдържание на 
тъканите, обезпечеността на организма с енергия, функционалната 
активност на гените и съотношението на изоформите на ензимите в 
природните популации на C. italicus и H. pomatia засягат всички 
индивиди, независимо от тяхната възраст и пол и са значително по-
устойчиви в сравнение със същите, получени в лабораторните 
експерименти с еднократно външно облъчване с γ-лъчи. Следователно 
интегрираните индивидуални реакции на отделните индивиди 
обезпечава адекватния отговор и поддържането на хомеостаза на 
цялата популация в конкретните условия на средата. Отсъствието на 
описаните по-горе изменения в женските и в подчинените мъжки 
индивиди при еднократно облъчване в същите дози не означава, че те 
не реагират и не изграждат адаптивна реакция към въздействието на 
радиоактивното лъчение, а само за отложен във  времето отговор. 
Продължителността на латентния период, необходим за формиране 
на адекватен отговор зависи от  индивидуалните особености на 
индивидите като хормоналния им статус, типа нервна система, 
интензивността на стресовата реакция и др. 

При изучаване на диафоразната ген-ензимна система е 
регистрирана също много голяма динамика на изоензимния ѝ състав 
при хронично и остро лъчево облъчване. Измененията в състава на 
множествените молекулни форми на диафоразата се състои в пълно 
елиминиране на някои от тях, което зависи от дозата на йонизиращото 
лъчение. Облъчване с доза 3,5 mSv предизвиква загуба на активността 
на DIA3, а при повишаване на дозата до 6,832 mSv и тази на DIA2. 
Функциите на организма в тези условия се обезпечават единствено от 
DIA1, която е доминираща по количество и функционална активност 
изоензимна форма на диафоразната система. Тези промени в състава 
на изоензимите на диафораза са в резултат на блокиране на 
активността на гените Dia-2 и Dia-3, синтезиращи полипептидните 
вериги на двете фракции - DIA2 и DIA3. Преустановяването на 
експресията на двата гена води до изменение в съотношението на 
анаболитните и катаболитни процеси в клетката. Диафораза 2 и 3 са 
НАД.Н и НАДФ.Н зависими и основната им функция е обезпечаване с 
енергия на някои синтетични процеси в клетката чрез прехвърляне на 
редуциращи еквиваленти към НАДФ. Елиминирането на тяхната 
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активност ще пренасочи енергията към редукцията на НАД и 
образуването на НАД.Н, който е основния субстрат на дихателната 
верига на митохондриите. Това ще повиши интензивността на 
окислителното фосфорилиране и синтеза на енергия, което е 
предпоставка за успешната адаптация на организма в условията на 
радиационно замърсяване на средата на обитаване. Тази динамика на 
диафоразната ензимна система е много бърза и няма латентен 
период, не зависи от индивидуалните особености на организмите а 
настъпва едновременно във всички индивиди в популацията и тъй 
като зависи от дозата на радиоактивното излъчване е много удобна за 
мониторинг на степента на замърсяване на средата с радионуклиди. 

Следователно радиочувствителността или 
радиорезистентността на биологичните системи е преди всичко 
клетъчен проблем, тъй като въздействията на радиоактивните 
излъчвания са свързани основно с увреждане на някои структури и 

функции на клетката. Няма съмнение, че нарушенията, настъпващи в 

интегрираните биохимични реакции могат да променят жизнените 
функции на цели тъкани, органи и системи, а от там и да 
предопределят хода на цялостната реакция на организма при лъчеви 
въздействия. Но радиорезистентността на индивидите не е свързана 
единствено с клетъчните и тъканни системи. Съществуват множество  
експериментални данни в полза на това, че върху радиационните 
увреждания на организма и неговите системи влияние оказва 
промяната в чувствителността към редица други фактори с 
нерадиационна природа. Комбинираното действие на факторите на 
средата може да доведе до кръстосана резистентност, до промяна в 
чувствителността на организма към всеки от тях или до промяна в 
ефективността и крайния резултат от въздействието. При изучаване на 
съвместното действие на ниски дози радиация и хлорорганични 
пестициди се наблюдава синергизъм,   повишаващ крайния ефект от 
въздействието на химичните агенти, което е резултат от снижаване на 
прага на чувствителност на организма при радиоактивни облъчвания. 
Дълбочината на уврежданията зависи от погълнатата доза, като 
зависимостта "доза-ефект" е правопропорционална - с повишаване на 
еквивалентната ефективна доза се засилва отрицателното действие на 
пестицидите. Степента на синергизъм е различна в отделните 
организми и зависи от пола и ранговото положение на индивида в 
етологичната структура на популацията - най-висок процент на 
синергизъм се наблюдава при женските и мъжките от ниските етажи 
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на йерархията и за различните дози радиация се движи в границите от 
11,38% до 31,71% за хептахлора и от 12,00% до 23,42% за 
хексахлорана. При доминантните индивиди този ефект е много нисък 
и варира в интервала 1,56% - 7,03%  и 3,25% - 4,55% за хептахлора и 
хексахлорана съответно. По всяка вероятност синергичния ефект на 
радиоактивното лъчение е резултат от нарушаване на свойствата на 
външната митохондриална мембрана и повишаване на нейната 
пропускливост, което облекчава достъпа на пестицидите до 
дихателните комплекси и АТФ-азния комплекс.  

Наличието на общи реакции при въздействието на различни 
фактори върху организма, по всяка вероятност, е обусловено от 
съществуването на физико-химични системи за регулация на 
клетъчния метаболизъм в мембранните структури на клетката. 
Именно функционирането на тези регулаторни системи обуславят 
еднотипната промяна на показателите за състоянието и 
функционирането на мембраните при въздействие на различни 
увреждащи фактори. 

Увеличаването на диапазона на изменение на изследваните от 
нас показатели при животните от радиоактивния плаж "Вромос" се 
потвърждава и от редица проучвания за състоянието на клетъчните 
системи за регулация и генетичните показатели при мишевидните 
гризачи от зоната на авария на Чернобилската атомна централа 
(Шишкина и др. 2011). Това може да е показател за повишаване на 
неспецифичната реакция на организма и повишаване на 
индивидуалната вариабилност на различни параметри. Динамиката на 
отделните ефекти може да бъде свързана и с различната 
чувствителност на отделните индивиди, както към радиационните, 
така и към други въздействия. Хетерогенността на показателите е една 
от най-характерните особености на реакцията на биологичните 
системи при комбинираното действие на физичните и химични 
фактори в ниски дози.   
 Йонизиращите излъчвания предизвикват в природните 
популации увеличаване на изменчивостта на признаците (например 
изменения в ген-ензимните системи), което води до разширяване на 
съществуващите норми на реакция на популацията към действието 
на обичайни фактори на средата (като например количеството на 
кислород в тъканите) и предизвиква ускоряване на естествения 
отбор. На фона на хроничното въздействие на радиация с ниски дози 
влиянието на обикновенните за популацията абиотични и биотични 



 41 

фактори се засилва (например въздействието на химични вещества и 
пестициди), което допълнително ускорява процесите на 
радиационен отбор. В популацията се появяват и съхраняват по-
резистентни форми, които в процеса на размножаване дават по-
устойчиво към обичайните фактори на средата и йонизиращата 
радиация потомство. В резултат популацията в относително кратки 
срокове преминава на качествено ново ниво по своите 
радиоекологични свойства. От генетична гледна точка 
функционалните изменения на генотипа на организмите при 
хронично въздействие на радиация с ниски дози води до 
увеличаване на радиорезистентността на популацията и обезпечават 
адаптацията й към новите условия на средата. 
 Голяма част от ефектите, предизвикани от хроничното 
облъчване с ниски дози не са пряко индуцирани от лъчението, а са 
косвен резултат от изменението на имунния и антиоксидантен статус 
на организма, изменения в чувствителността към действието на 
другите, нерадиационни фактори на средата, изменения в системите 
за биохимична регулация и дестабилизация на генома.  

В изследваната територия видовете са били подложени на 
радиационно въздействие десетки години, което е довело до 
обособяването на микропопулации в участъка на обитаване. Те се 
отличават от популациите на животните в контролните участъци по 
такива параметри, като състав и съотношение на изоформите на някои 
ген-ензимни системи, биоенергетичните си функции, реакцията им 
спрямо съвместното действие на ниски дози радиация и други 
фактори с нерадиационна природа и др. 

За популациите от радиоактивния участък е характерна по-
ниска численост, изменения в половата и възрастова струкутра и 
нарушения във фазите на популационния цикъл. Числеността на 
популацията на C. itаlicus в изследваната територия през целия период 
на изследване е ниска без да се наблюдава пик на числеността, който 
е регистриран през 1996 г. както в гр. Шумен, така и по цялото южно 
черноморие. Освен това фазите на популационния цикъл при 
насекомите от плаж "Вромос" не винаги съвпада с наблюдавания при 
насекомите от контролните участъци. Тези популации съществено се 
различават от живеещите във фонови места, което се проявява в 
изменение на чувствителността им към действието на определени 
антропогенни фактори и за успешната адаптация на популацията е 
необходим отбор в продължение на много поколения. 
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 Следователно радиационния отбор е реакция на 
популацията към едновременното действие на йонизиращите 
излъчвания, съвместно с въздействието на обичайните фактори на 
средата, водеща до повишаване на нейната резистентност и 
радиоадаптация към хроничното йонизиращо облъчване и нейното 
успешно пребиваване и възпроизводство в новите радиационни 
условия. Радиоадаптацията е еволюционен процес, възникващ на 
популационно ниво, а не временна адаптивна реакция на 
изграждащите я индивиди на базата на повишаване на активността 
на репаративните механизми, т. е процес на трайно повишаване на 
радиоустойчивостта на индивидите, живеещи продължително време 
в условията на хронично облъчване.  
 Процеса на адаптация в условията на нискофонови 
въздействия се обуславя от преминаване на клетъчните регулаторни 
системи в ново ниво на функциониране. В резултат на повишаване на 
изменчивостта на генофонда на популацията скоростта на 
еволюционните изменения в тези условия може да бъде съществено 
повишена, което води до изменение на качествата на самата 
популация. 
 Тази адаптация се постига от една страна чрез физиологични 
механизми, принуждаващи организмите да извлекат от арсенала си 
от физиологични възможности всичко, което би им помогнало да 
преживеят в новите условия, а от друга чрез популационни 
механизми, включващи естествения отбор, т. е. елиминиране на най-
радиочувствителните индивиди от популацията (Фиг. 35). Колкото по-
силно е радиоактивното замърсяване на средата, толкова по-
интензивни са популационните механизми и по-ефективен е отбора.  
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Фиг. 35. Механизми на адаптация на популацията при въздействие на ниски дози радиация и пестициди 
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 7. ИЗВОДИ 
 

 1. Изследваната територия - плаж "Вромос", разположен в 
акваторията на Бургаския залив е замърсен с техногенни 
радионуклиди, формиращи експозиционна доза в рамките на 0,8 - 
3,3 mSv, която се дължи основно на радиоактивните семейства на 
238

U и 
232

Th и техните дъщерни продукти на делене - 
214

Bi и 
214

Pb. 
Замърсяването има петнисто-мозаичен харастер, поради разликите в 
нивата на външния γ-фон и значителното разсейване на ефективната 
доза от вътрешното облъчване за сметка на радионуклидите, 
инкорпорирани в организмите. Трайно обитаващите територията 
популации изпитват дозово натоварване от 3 до 14 пъти по-високо от 
естествения радиоактивен фон за южното черноморие. 
 2. Повишената радиоактивност на организмите от различни 
видове, обитаващи изследваната територия се дължи на 
установеното в тах наличие на α-, β- и γ-емитиращи радионуклиди, 
които влияят върху цялостното функциониране на индивидите, 
възможно и с генетични последствия. Количествата на 
инкорпорираните нуклиди зависи преди всичко от техните 
физикохимични свойства и биологичните особености на 
организмите, а не от количеството им в средата. 
 3. Повишеният радиоактивен фон в изследваната територия 
се явява пусков адаптивен механизъм на верига от генетични, 
биохимични и физиологични процеси,  който променя нормата на 
реакция на отделните индивиди и предизвиква преминаване на 
клетъчните системи за регулация в нови нива на функциониране В 
резултат на промяна на хетерогенността на генофонда и повишаване 
на естествения отбор скоростта на еволюционни изменения в тези 
условия може съществено да се повиши, което довежда до 
изменения в качествата на самата популация в условията на 
въздействие на малки дози радиация в средата на обитаване. 
 4. В условията на хронично облъчване с малки дози 
радиация първото звено в  поредицата от адаптивни реакции на 
популацията е понижаване на кислородната консумация на 
организмите и изпадане в хипоксия, която предизвиква изменения в 
активността на гените и полиморфизма на ензимите и преустройство 
на енергетичните функции, обезпечаващи процесите на адаптация 
 5. Регистрираният полиморфизъм при белите мишки по 
отношение на динамиката на LDH за разлика от индивидите от 
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природните популации, в които всички реагират еднакво на 
повишения радиоактивен фон може би е свързано с различното 
място на безгръбначните и гръбначни животни в еволюционно 
отношение, при което при гръбначните да съществуват при някои 
организми и други механизми за адаптивен отговор. 
 6. В етапа на формиране на етологичната структура в 
моделни групи от бели мишки борбата за ранг е стресов фактор 
единствено за подчинените мъжки индивиди. При стабилизирана 
етологична структура независимо от по-ниския стрес при тези 
индивиди в сравнение с този на доминантите той остава по-висок, 
отколкото в условията на изолация. 
 7. Интензивността на метаболитните процеси, като 
механизъм за адаптация на популацията през всичките етапи на 
изграждане на етологичната структура е най-динамична при 
подчинените мъжки индивиди, докато при доминантните индивиди 
тя е по-ниска и относително стабилна. При подчинените индивиди 
увеличаването на общия метаболизъм в етапа на формиране на 
йерархическата структура в сравнение с периодите на изолация и 
стабилизирани социални взаимоотношения е с висока статистическа 
значимост.   
 8. Въздействието на радиоактивни лъчения в дози, 
съответстващи на централните участъци на изследваната територия 
се явява стресов фактор за всички организми в популацията, но за 
доминантите той е достоверно по-нисък през всички етапи на 
изследване в сравнение с подчинените индивиди. 
 9. Изменението в кислородната консумация и общия 
метаболизъм при доминантните индивиди при въздействие на 
различни дози γ-лъчи, корелира с промяната на изоензимния 
спектър на лактатдехидрогеназата, осигуряваща на организма 
достатъчно енергия за адаптация в условията на хипоксия. 
 10. Съвместното действие на йонизиращата радиация и 
пестицидите се изразява под формата на синергизъм, предизвикващ 
увеличаване на ефекта от самостоятелното действие на пестицидите 
върху енергетичните функции на чернодробни митохондрии при 
подчинените индивиди. Вероятно при доминантите ефект на 
синергизъм отсъства, поради инверсия на лактатдехидрогеназната и 
диафоразна ген-ензимни системи, което позволява протичането на 
нормални метаболитни процеси в условията на ацидоза, независимо 
от токсичното действие на хлорорганичните пестициди. 
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 11. Хроничното облъчване с  ниски дози йонизиращи 
лъчения повишава чувствителността на организмите към действието 
на останалите абиотични и биотични фактори на средата, проради 
което в популацията се появяват и съхраняват по-устойчиви форми, 
които в кратки срокове я извеждат в ново ниво на 
радиорезистентност.  
 12. Елиминирането на DIA2 и DIA3 със запазване на 
функциите на DIA1 при въздействие на различин дози γ-лъчи 
свидетелства за автономност на отделните компоненти на тази ген-
ензимна система, изразяваща се в обезпечаване на енергетичните 
функции на организма при облъчване с различни дози йонизиращи 
лъчения. 
 13. Продължителното радиоактивно облъчване с ниски дози 
в средата на обитаване влияе върху жизнените процеси и 
предизвиква ефекти, проявяващи се на различни нива на структурна 
организация - генетично, мембранно-клатъчно, тъканно, 
организмово и популационно. Величината и посоката на тези 
изменения зависят от физиологичното състояние, интензивността на 
стреса, пола на индивида, както и от мястото му в етологичната 
структура на популацията. 
 14. Елиминирането на някои звена на диафоразния ензимен 
комплекс при хронично облъчване с ниски дози радиация може да се 
използва в системата за екологичен мониторинг за експресно 
определяне на степента на радиоактивно замърсяване и 
въздействието му върху популации на безгръбначни животни. 
 15. Екстраполирането на резултатите при едократно 
целотелесно облъчване с високи дози е недопустимо в областта на 
ниските дози поради това, че възникналите увреждания могат да се 
възстановят чрез различни механизми. При облъчване с високи дози 
величината на ефекта се определя от силата на увреждащото 
действие на радиоактивното лъчение, докато дълбочината на 
уврежданията при хроничното облъчване с ниски дози зависи от 
чувствителността на клетката и ефективността на репаративните 
механизми. 
 16. Нелинейният и немонотонен характер на зависимостта 
"доза-ефект" в областта на ниските дози е резултат от промяната на 
съотношението между уврежданията, от една страна и тяхната 
репарация - от друга. Системата за репарация в условията на 
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хронично облъчване или въобща не се индуцира, или се включва със 
закъснение във времето или работи много неефективно. 
 17. Адаптацията на популацията при съвместно действие на 
ниски дози йонизираща радиация и пестициди е резултат от 
специфичните индивидуални  генетични, биохимични и 
физиологични реакции на организмите, които се интегрират на 
популационно ниво и променят генетичната, половата и етологична 
структури. Настъпилите изменения повишават хетерогенността на 
популацията и ускоряват естествения отбор.  
 

СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРИНОСИ 
 
1. За първи път се използва полиморфизма и динамиката на ген-
ензимни системи за изучаване на адаптивните механизми за 
поддържане на популационен хомеостаз при въздействие на ниски 
дози радиация и пестициди. 
 
2. За първи път се установява, че реакцията на организмите при 
въздействие на хронично облъчване с ниски дози радиоактивни 
лъчения зависи от пола и ранговото положение на индивидите в 
етологичната структура на популацията. 
 
3. Различната чувствителност на ген-ензимните системи при 
отделните организми при въздействие на ниски дози радиация може 
да се използва като критерии за изучаване на полиморфизма на 
популацията при хомотермните видове. 
 
4. За първи път е доказана репресията на синтезата на две от 
изоформите на диафораза при въздействие на хронично облъчване с 
ниски дози, свързано с инхибиране на гените, синтезиращи двете 
множествени молекулни форми. 
 
5. За първи път се предлага използването на диафоразната ензимна 
система за целите на екологичния мониторинг за експресно 
определяне на степента на радиоактивно замърсяване на средата 
чрез индивиди от популации на безгръбначни животни. 
 
6. За първи път е установено, че за подчинените в етологичната 
структура на популацията индивиди радиоактивното лъчение се 
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явява синергист на хлорорганичните пестициди при въздействието 
им върху биоенергетичните функции на организма. 
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Abstract 
 

 The study covers a territory of 206 dka in total, situated 10 km 
south of Burgas, Southern Bulgaria, with geographic coordinates: Е - 42° 
45′ 071″; N - 27° 60′ 226″. The area is a sandy beach located in Vromos 
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bay nearby cape Atia in the syncline of Burgas. The region lies on 
sedimentary rocks represented by Upper Neogene and Pliocene 
sediments. The region is characterized with a strong influence of 
Mediterranean climate which governs dry and hot summers and mild and 
wet winters. There is no permanent snow cover and the cumulative 
rainfall is about 700 mm/m

2 
per year. As part of the Black Sea region the 

area is very specific and differs from the other biogeographic regions in 
Bulgaria mostly in the various plant and animal species which are missing 
inland. The biota is highly influenced by the Mediterranean climate and is 
comprised mostly of thermophilic individuals which determine the sub-
Mediterranean character of its flora and fauna.  
 For decades as a result of copper mining and disposal of tailings 
from the copper mine Rosen, Vromos bay has been radioactively 
contaminated with various α-, β- and γ-emitting radionuclides in such 
quantities that they have caused an increase in the effective dose from 
0,84 to 3,36 mSv. In the formation of the higher levels of radioactivity the 
main role is attributed to the daughter products – 

214
Bi and 

214
Pb acquired 

at the division of the radioactive families of 
238

U and 
232

Th which together 
with Cs, K, Sr, As, Mo, Zn and Se are the main reason for the radioactive 
contamination of the region.  
 Object of research are the natural populations of Helix pomatia 

(L.) and Calliptamus italicus (L.) which permanently inhabit the 
contaminated area. The isoenzyme profile of two gene-enzyme systems – 
lactate dehydrogenase (LDH) and diaphorase (DIA) have been studied in 
periods of chronic exposure to low levels of radiation of members from 
the two species. A change has been registered in the proportion of the 
multiple molecular forms of LDH: in conditions of protracted chronic 
exposure to low doses of radiation the profile of gene-enzyme system 
passes into the anaerobic type, in which H4 and H3A are the predominant 
isoforms, characteristic of tissues with low oxygen content. This inversion 
in the correlation of the isoenzymes of the lactate dehydrogenase system 
is most probably the result of a change in the activity of the gene which 
synthesizes the H subunit of the enzyme whose activity is highly 
dependent on the partial pressure of oxygen, and whose expression is 
greatly enhanced in terms of acidosis. The change in the isoenzyme 
profile of lactate dehydrogenase influences only the dominant male 
individuals in the ethological structure of the population and is not 
registered in the subordinate female individuals. This is probably related 
to the individual reaction of the members of the population occupying 
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the various levels in the ethological system. In periods of exposure to 

radiation with γ-rays and fast neutrons, the individuals of high rank 
respond with reduction in oxygen consumption and going into a state of 
hypoxia, which is a protective reaction that reduces the negative 
consequences from the influence of ionizing radiation and leads to a 
change in the proportion of the multiple molecular forms of lactate 
dehydrogenase.     

The gene-enzyme system of diaphorase is characterized with 
three multiple molecular forms. Only two isoenzymes (DIA1 and DIA2) 
have been registered in the isoenzyme profile of diaphorase from 
populations of H. pomatia permanently inhabiting the studied area; DIA3 

is completely missing. During irradiation in laboratory conditions with γ-
rays in doses of 3,5 mSv the synthesis of the slowest fraction of the 
system – DIA3 is suspended. When the absorbed dose is increased to 6,23 
mSv after irradiation with fast neutrons, the synthesis of DIA2 is 
suspended as well. The functions are ensured only by DIA1 which is 
NAD.N. and NADPH.N. dependent and assures the bioenergetics 
functions and the synthesis of energy necessary for the adaptation of the 
organism in a state of acidosis caused by chronic exposure to low doses 
of radiation. Additionally, it is a well-known fact that diaphorase 1 is the 
enzyme that provides protection of the cell against xenobiotics in a state 
of oxidative stress.   
 A synergism has been established in the joint action of 
radioactive radiation and organochlorine pesticides, which were widely 
used in the past, on the bioenergetic function of liver mitochondria. The 
degree of synergism is dependent on the rank of the individuals in the 
ethologic structure of the population: the percentage of inhibition of 
respiration caused by the joint impact of heptachlor and hexachlorine is 
greatest in subordinate males and females. 
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