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явність бронхолегеневої патології, радіаційний анамнез)
на появу БАЛ нейтрофільного типу не впливали.
Висновок
За результатами проведених досліджень, клітинний
субстрат бронхоальвеолярного лаважу в осіб, які були
зайняті у роботах із перетворення ОУ на екологічно без
печну систему і які отримали дози опромінення більше 10
мЗв, у якісному співвідношенні суттєво не відрізнявся від
такого в осіб, які отримали опромінення у менших дозах.
Проте, у пацієнтів ІІ групи виявлені деякі кількісні відмін
ності: тенденція до більш високого вмісту макрофагів,
суттєве зростання кількості макрофагів з інтенсивним за
барвленням цитоплазми, зниження вмісту нейтрофільних
лейкоцитів. Встановлені кореляційні залежності між за
значеними параметрами і дозою опромінення. При аналізі
інших факторів (куріння, обтяжений пульмонологічний
анамнез, радіаційний анамнез, наявність бронхолегене
вої патології), виявлено, що вони суттєво не впливали на
особливості клітинного складу БАЛ у пацієнтів ІІ групи і,
вірогідно, ці особливості у значному ступені обумовлені
більш високою отриманою дозою опромінення.
Отримані дані співвідносяться з літературними свід
ченнями про особливості розвитку запального процесу у
дихальній системі та вкладаються у картину реакції клі
тин ураженого імунітету. Альвеолярні макрофаги відно
сяться до важливіших ефекторів цієї ланки імунної системи,
функція якої полягає в елімінації чужорідних часточок,
мікроорганізмів, вірусів, генетично змінених клітин шля
хом фагоцитозу із подальшою активацією, синтезом і
секрецією ряду протизапальних цитокінів і хемоатракторів.
Таким чином, на ранніх етапах впливу іонізуючого оп
ромінення (вірогідно, переважно інгаляційним шляхом)
на бронхолегеневу систему, спостерігається активація
фагоцитарної ланки, спрямована на виведення інгальова
них часток із організму.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННОГО СКЛАДУ
БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖУ
В УМОВАХ ВПЛИВУ НИЗЬКИХ ДОЗ
ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
В. О. Сушко, Л. І. Швайко, І. В. Абраменко,
А. С. Ряжська, О. М. Стаднійчук
Резюме
У статті розглянуті кількісні та якісні характеристики мор
фологічного складу бронхоальвеолярного лаважу (БАЛ) в
осіб, які виконують роботи із перетворення об'єкту "Укриття"
ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему залежно від погли
нутої дози опромінення. Дослідження клітинного складу БАЛ
проведене 218 особам чоловічої статі, які знаходились на обс
теженні у ДУ "НЦРМ АМН України" після участі у виконанні
робіт на об'єкті "Укриття" ДСП ЧАЕС в 2004–2007 рр. Виявле
но кореляційну залежність між підвищенням кількості макро
фагів із інтенсивним забарвленням, зниженням кількості нейт
рофільних лейкоцитів і дозою опромінення. На ранніх етапах
впливу іонізуючого опромінення (вірогідно, переважно інгаля
ційним шляхом) на бронхолегеневу систему, спостерігається
активація фагоцитарної ланки, яка спрямована на виведення ін
гальованих часток із організму.

PECULIARITIES OF BRONCHOALVEOLAR
LAVAGE CELL COUNT UNDER THE INFLUENCE
OF SMALL DOSES OF IONIZING RADIATION
V. A. Sushko, L. I. Shvayko, I. V. Abramenko,
A. S. Rjazska, E. N. Stadniychuk
Summary
The qualitative and quantitative characteristics of bron
choalveolar lavage (BAL) fluid morphological cell count in work
ers, involved in SSE ChNPP Shelter construction, were evaluated
depending of absorbed radiation doses. The BAL fluid cell count
was examined in 218 men, who were registered at State Institute
"Research centre for radiation medicine". It was established the
correlation between increasing number of macrophages with high
coloration, decreasing number of neutrophils and irradiation dose.
At early stages of influence of ionizing radiation on lung (probably,
mainly inhalation exposure) an activation of phagocyte link (aimed
on elimination of inhaled particles) was observed.

