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1. Радіаційні ураження
В результаті впливу
уражаючих факторів
ядерної зброї
Проникаюча радіація

В результаті впливу
уражаючих факторів
радіаційних аварій
Радіоактивне
зараження місцевості

Проникаюча радіація — потік іонізуючого
випромінювання, яке складається з гамапроменів, нейтронів, бета-частинок і альфачастинок.

Радіоактивне забруднення місцевості— зараження
місцевості та об’єктів радіоактивними речовинами, які утворилися
чи потрапили в навколишнє середовище при ядерному вибусі чи
аварії на РНО.

ОСОБЛИВОСТІ:
— РЗ піддається не тільки район, що прилягає до місця вибуху, але
і територія, віддалена від нього на багато десятків, а то і сотень
кілометрів.
— площа, яку охоплює РЗ, значно перевищує площу зон ураження
іншими факторами ядерного вибуху.
— РЗ довго зберігається на місцевості та об’єктах, а його уражаюча
дія може тривати протягом годин, діб і навіть місяців.
— труднощі виявлення — РР не мають ні кольору, ні запаху, ні
смаку і можуть бути визначені лише при допомозі дозиметричних
приладів.

1. Природний радіаційний фон.
2. Техногенний фон від природних радіонуклідів.
3. фон від джерел, які використовуються в медицині.

4. Глобальний фон, який утворився після ядерних
випробувань та внаслідок роботи різних ядерних
реакторів.

Види опромінення
зовнішнє опромінення

- вплив радіації на організм від джерел, які
знаходяться ззовні. Його факторами можуть бути бета-, гама-промені, потоки
нейтронів. Зовнішнє опромінення поділяється:
- Зовнішнє гостре опромінення — одноразовий короткочасний вплив значної
дози іонізуючого випромінювання.
- Зовнішнє хронічне опромінення — постійний чи переривчастий вплив
іонізуючого випромінювання протягом тривалого часу.
- Зовнішнє багаторазове опромінення — дворазове чи більше опромінення
організму з інтервалами між окремими впливами .
- Зовнішнє місцеве (локальне) опромінення — опромінення частини
організму.

контактне опромінення

— це такий випадок, коли РР чи джерело
іонізуючого випромінювання безпосередньо дотикається до шкірних покривів
організму.

внутрішнє опромінення

— це опромінення радіонуклідами, які потрапили
всередину організму через органи дихання, шлунково-кишковий тракт або шкірні
покриви.

змішане (комплексне).

соматичні
(детерміновані ,
нестохастичні)

променева хвороба, яка може
мати гострий або хронічний
характер, та радіаційні опіки

стохастичні
(ймовірні)

раннє старіння організму,
хвороби крові, злоякісні
пухлини та генетичні зміни

 комбіновані ураження - 50 %;
 гостра променева хвороба - 10 %
постраждалих.

2. Біологічна дія іонізуючого
випромінювання
1.1. Найбільш чутливими до іонізуючого випромінювання є органи і
тканини з клітинами, які інтенсивно діляться:
-система кровотворення (кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли),
- травна система (слизові оболонки кишечника, шлунку),
-статеві залози,
-шкірні покриви

Причиною загибелі організму переважно є ураження
одного з органів, який першим в даних умовах стає
функціонально неспроможним при опроміненні в
певному діапазоні доз. Цей орган називається

критичним.

— комбінованих радіаційних
уражень
(КРУ).

— місцевих радіаційних
уражень
(МРУ);

— хронічної променевої
хвороби
(ХПХ);

— гострої променевої
хвороби
(ГПХ);

3. Клінічні форми радіаційних уражень

Основні патогенетичні
радіаційні синдроми:
-кістковомозковий синдром -

при загальному

одноразовому опроміненні в діапазоні від 1 до 10 Гр;

-шлунково-кишковий синдром - при загальному
одноразовому опроміненні в діапазоні від 10 до 80 Гр;

-церебральний синдром

при загальному одноразовому опроміненні в дозах, що перевищують 80 Гр;

-геморагічний синдром є наслідком ураження двох
критичних систем організму: кровотворної та судинної.

-інфекційний синдром - радіаційне ураження
лімфоїдної системи та регуляторних механізмів імунітету

Радіаційні ураження

4. Променева хвороба

Променева хвороба

—

це загальне захворювання, яке виникає
внаслідок уражаючого впливу на організм
людини іонізуючих випромінювань,
спричинених джерелами радіації,
розташованими ззовні або інкорпорованими
радіоактивними речовинами.
Захворювання виникає при опроміненні в
діапазоні від 100 до 1000 і більше бер.

Класифікація радіаційних уражень при ПХ
Вид уражень

Гострі

Хронічні

Клінічні форми

Характер радіаційного впливу
викликана
Зовнішнє імпульсне загальне гама і
зовнішнього нейтронне опромінення

ГПХ,
впливом
рівномірного опромінення
ГПХ, викликана впливом зовнішнього рівномірного
пролонгованого
опромінення
ГПХ,
викликана
впливом
нерівномірного
опромінення

Зовнішнє загальне гама і нейтронне
опромінення тривалістю від кількох годин
до 10 діб

Зовнішнє
імпульсне
субтотальне
опромінення, переважно одного із
сегментів тіла
Гострі місцеві радіаційні
Контактне опромінення при попаданні
ураження
на шкіру продуктів ядерного вибуху,
залишків
ядерного
пального
енергетичного реактора, опроміненні
гама-променями і нейтронами низької
енергії
ХПХ,
викликана
Тривале
зовнішнє
загальне
впливом
зовнішнього опромінення в малих дозах

рівномірного опромінення
ХПХ,
зумовлена
Тривале парціальне опромінення в
переважно
місцевим малих дозах, внутрішнє опромінення при
опроміненням
інкорпорації радіонуклідів

— з переважним ураженням
шлунково-кишкового тракту
(―кишкова форма‖);

— з вторинним ураженням
нервової системи
(―токсемічна форма‖);

— з первинним ураженням
нервової системи
(―церебральна форма‖);

— з переважним ураженням
органів кровотворення
(―типова форма‖).

ФОРМИ гострої променевої хвороби

Церебральна
(Понад 80 Гр)

Токсична (20-80 Гр)

Кишечна форма
(10-20 Гр)

Перехідна форма
(6-10 Гр)

3 — важкий (4-6 Гр)

2 — середній (2-4 Гр);

1 — легкий ступінь важкості (12 Гр)

4.1. Клінічна картина неускладненої типової
форми ГПХ
— надзвичайно важкий
ступінь (понад 6 Гр)

IV фаза (період) —
раннього відновлення.

III фаза (період) — виражених
клінічних проявів
захворювання (розпалу
хвороби);

II фаза (період) —
несправжнього клінічного
благополуччя (латентна);

I фаза (період) —
первинної загальної
реакції;

Періодизація типової форми ГПХ

4.1.1. I фаза (період) — первинної загальної
реакції;
Надання невідкладної медичної допомоги найчастіше
відбувається саме в І період – первинної загальної реакції.
Протягом інших періодів ГПХ уражені потребують
інтенсивного лікування на ЕМЕ,
Симптоми можуть бути розподілені на чотири групи:
— диспепсичні — нудота, блювота, пронос;

— загальноклінічні — непритомність, слабість (недомагання),
головний біль, зміни рухової активності, підвищення температури тіла;
— гематологічні — лімфоцитопенія (відносна та абсолютна),
нейтрофільний лейкоцитоз;
— місцеві — зміни шкіри, слизових оболонок та інших тканин в
місцях найбільшого опромінення.

Тривалість періоду від кількох годин до 3-4 діб.

I фаза (період) — первинної загальної реакції;
Діагностичні показники ступенів важкості ГПХ в період первинної реакції

Показник
Блювота (початок та інтенсивність)
Пронос
Головний біль
і стан свідомості
Температура
тіла
Стан шкіри та
видимих слизових оболонок
Тривалість
первинної реакції

Рухова
активність

І

Ступінь важкості ГПХ
ІІ
ІІІ

ІV

Через 2 години
і більше;
одноразова

Через 1-2 години; повторна

Через 30-60 хв.;
багаторазова

Через 5-20 хв.;
нестримна

Як прравило,
немає

Як правило,
немає

Як правило,
немає

Може бути

Короткочасний
головний біль,
свідомість ясна

Головний біль,
свідомість ясна

Головний біль,
свідомість ясна

Нормальна

Субфебрильна

Субфебрильна

Нормальний

Слабка
Гіперемія, що
проходить

Помірна
гіперемія, що
проходить

До 1 доби

До 2 діб

Немає, або
кілька годин

Нормальна

Закономірних змін немає

Сильний головний біль, свідомість може бути
потьмареною
38-39°
Виражена
гіперемія
Понад 2-3 доби

Адинамія

4.1.1. I фаза (період) — первинної загальної реакції;
Найбільш демонстративним симптомом первинної реакції ГПХ є
блювота, час появи якої та частота і кількість виникнення мають
вирішальне значення в діагностичному та прогностичному планах.
Одноразова блювота, яка появляється через 2 години і пізніше після
опромінення свідчить про легкий ступінь захворювання, тоді як
нестримна вимучуюча, яка виникає через 5-20 хвилин з моменту впливу
радіації - про вкрай важкий ступінь ГПХ.
Блювота часто супроводжується нудотою, яка переважно не має
прогностичного значення.
Понос характерний при розвитку вкрай важкого ступеню
захворювання.
Серед загальноклінічної симптоматики слід особливо виділити стан
свідомості і температуру тіла.
Субфебрілітет характерний для формування другого і третього ступеня
важкості ГПХ, а більш висока температура свідчить про розвиток вкрай важкого
ступеню.
Свідомість потерпілих найчастіше ясна. Спутаність свідомості - показник
вкрай важкого ступеню перебігу захворювання.

4.1.1. I фаза (період) — первинної загальної
реакції;
Стан шкірних покривів у потерпілих в період первинної реакції
є надійним діагностичним показником.
Наявність і вираженість первинної еритеми ("радіаційна засмага")
шкіри та видимих слизових в місці контакту з випромінюванням в
значній мірі залежать від дози локального опромінення.
Показники крові. Вираженість і стійкість відносної (від 1 до 20 %) та
абсолютної (0,1-1*109/л) лімфоцитопенії в перші 2-3 доби досить чітко
свідчать про ступінь важкості ГПХ.
При важкому та середньому ступенях важкості в формулі крові можна
передбачити лейкоцитоз більше 12*109/л з перевагою нейтрофілів (сегменто- і
паличкоядерних) і зсувом вліво.
В кістковому мозку - зменшення загальної кількості мієлокаріоцитів,
зниження мітотичного індексу і зникнення молодих форм клітин.
Проявляються ознаки нервово-рефлекторних порушень: асиметрія
сухожилкових рефлексів, підсилення дермографізму, лабільність шкірних
вазомоторних реакцій.

4.1.2. IІ фаза (період) — несправжнього клінічного
благополуччя (латентна);
Характеризується мобілізацією захисних і
компенсаторних механізмів організму.
Через 2-4 доби симптоми первинної реакції зника-ють,
самопочуття ураженого покращується або навіть
нормалізується.
Протягом латентного періоду розгортається
характерне для даної форми ГПХ ураження
кістковомозкового кровотворення.
Тривалість фази залежить від важкості ураження і коливається
від 14 до 32 діб. При вкрай важких формах захворювання (при
дозах понад 10 Гр.) латентний період може взагалі бути
відсутнім.

4.1.3. IІІ фаза (період) — виражених клінічних проявів
(розпалу) захворювання
Є проявом прогресуючого ураження кістковомозкового
кровотворення, яке досягло значних і крайніх ступенів
вираженості.
- відновлюються ознаки І стадії ГПХ, різко погіршують-ся
самопочуття і стан хворих;
- помітно знижується апетит, наростає загальна слабість,
підвищується температура;
- на шкіра виникають ерітема та епіляція;
- розвивається геморагічний синдром — крововиливи в шкіру,
слизові оболонки, шлунково-кишковий тракт, головний мозок,
серце, легені;
- наростають зміни в крові - збільшується ШОЕ, відмі-чається
відносний лімфоцитоз при абсолютній лімфопенії.

Час початку періоду розпалу захворювання залежить від дози
опромінення і наступає на 4-8 добу при вкрай важкій формі
перебігу, і на 10 - 20 - 30 доби при відповідно важкому,
середньому і легкому ступенях ГПХ.

4.1.4. IV фаза (період) — відновлення
- Початок періоду характеризується нормалізацією показників
кровотворення. Безпосереднє відновлення наступає протягом
2-4 місяців у залежності від стадії захворювання
- Клінічно фаза відновлення характеризується зниженням
температури, покращенням самопочуття, нормалізацією сну та
апетиту, зменшенням загальної слабості. Пульс приходить до
норми, відмічається помірна артеріальна гіпотензія.
Зменшуються симптоми ураження нервової системи,
стабілізуються функції інших органів і систем

- процес відновлення проходить повільно, протягом тривалого
часу зберігаються астенічний синдром, лабільність
гематологічних показників, обмінно-трофічні порушення. Ці
явища отримали назву найближчих наслідків ГПХ.
Віддалені наслідки можуть проявлятись через багато років у
вигляді пухлинних захворювань, лейкозів, генетичних
порушень, катаракт і ін.

4.2. Гострі місцеві радіаційні ураження (ГМРУ)

ГМРУ виникають при опроміненні окремих ділянок тіла
достатньо високою дозою іонізуючого випромінювання.
Клінічна картина ГМРУ і прогноз залежать від виду
випромінювання, поглинутої дози, об’єму ушкоджених тканин і
анатомічної локалізації місця опромінення.
Перебіг ГМРУ характеризується певною періодичністю:
1 – період ранньої променевої реакції;
2 – латентний період;
3 – період гострих запальних змін шкіри;
4 – період загоєння.
В залежності від дози опромінення розвиваються наступні за
важкістю ступені ГМРУ:
— при дозі 8-12 Гр. – легкий (I) ступінь;
— при дозі 12-20 Гр. – середній (II) ступінь важкості;
— при дозі понад 25 Гр. – важкий (III) ступінь

4.3. Комбіновані радіаційні ураження (КРУ)
-

Поєднання впливу іонізуючого випромінювання з дією інших уражаючих
факторів ядерного вибуху або
радіаційної аварії.
Виникнення КРУ можливе в наступних випадках:
а) усі фактори — ударна хвиля, світлове та радіаційне
випромінювання — діють (практично) одночасно;
б) дія іонізуючого випромінювання передує непроменевим
травмам;
в) непроменеві травми виникають раніше радіаційних.
Варіант ―опромінення - травма‖ відрізняється більш тяжким перебігом
порівняно з одночасним ураженням або з послідовністю ―травма опромінення‖.

4.3. Комбіновані радіаційні ураження (КРУ)
Класифікація КРУ за ступенем важкості
Ступінь
важкості

Результати дії уражаючих факторів

І – легкий

Променеве ураження (доза до 2 Гр), травма легкого
ступеню: опік І-ІІІ А ступеню до 10% площі поверхні тила

ІІ –
середній

Променеве ураження середнього ступеню (доза 2-3 гр),
травма легкого або середнього ступеню, поверхневі опіки до
10%, опіки ІІІ-Б –ІVстпенів до 5%

ІІІ важкий

Важкі променеві ураження (доза 3-4 гр), травма
середнього і важкого ступеню, опіки усіх ступенів більше
10% площі поверхні тіла

IV –
Надзвичайно важке променеве ураження (доза > 4,5 Гр),
надзвичайно травми середнього і важкого ступенів, опіки усіх ступенів
важкий
більше 10% площі поверхні тіла

5. Невідкладна медична допомога

ВСТУП.
Засоби медичного захисту – це засоби
попередження, профілактики, надання медичної
допомоги та лікування при впливі на організм людини
уражаючих факторів зброї масового ураження чи
інших надзвичайних ситуацій

5.1. Класифікація медичних засобів захисту
За видами уражаючих факторів

Медичні засоби
протирадіаційного
захисту

Медичні засоби
протибіологічного
захисту

Медичні засоби
протихімічного
захисту

5.2. Медичні засоби
протирадіаційного захисту
5.2.1. Радіопротектори
Радіопротектори (радіозахисні засоби)

- це хімічні
медикаментозні засоби синтетичного або біологічного походження,
введення яких в організм перед його опроміненням, призводиться до
меншого ураження іонізуючим випроміненням радіочутливих тканин
та прискоренням їх відновлення, що призводить до зниження ступеню
важкості променевого ураження.
Використання радіопротекторів після опромінення практичного
ефекту не дає.
Підвищення радіорезистентності тканини досягається завдяки
впливу препарату на:
- первинні радіохімічні реакції,
або на механізми захисту організму,
- або ж на те і інше одночасно.

5.2.1. Радіопротектори
1. Радіопротектори
короткочасної дії (РКД) ефективні при імпульсному або
деяких видах нетривалого
опромінення.
Їх захисна активність при
прийманні максимально
переносимих доз,

виявляється уже через
декілька хвилин або в кінці
першої години після
введення, але обмежується
30 хвилинами - 5 годинами.

2. Радіопротектори
пролонгованої дії
(РПД)
ефективні
при
пролонгованому
та
фракційному
опроміненні,
меншою
мірою,
при
інтенсивному.
Їх дія взагалі спрямована
на підвищення резистентності
організму і

продовжується від одного
до декількох днів.

5.2.1.1. Радіопротектори
короткочасної дії

а) відновлювачі,

до

яких відносяться:

-сірковміщуючі
з'єднання
(цистамін,
цистеїн, меркаптоетиламін,
гаммафос та ін.),
-антиоксиданти
(аскорбінова
кислота,
вітамін Е, токофероли та
ін.);

б) препарати, які
викликають
гіпоксію клітин та
тканин
(метгемоглобіноутворювачі, ціаніди, нітрити та ін.)

Табельним РКД є цистамін. (препарат

РС-1), який має

дисульфідний зв'язок. Радіозахисний ефект сіркомістких радіопротекторів
реалізується на клітинному рівні внаслідок швидкого звільнення в
фізіологічних умовах сульфгідрильної групи.
Як потужний відновлювач цистамін здатний:
"перехоплювати" та знешкоджувати вільні перекисні радикали, що
виникають при опроміненні в присутності кисню:
нормалізувати збудження іонізуючими частками молекул біосубстратів,
попереджуючи необоротні зміни, а також взаємодію субстратів один з одним:
утворювати комплекси з іонами двовалентних
металів, які є каталізаторами окислювальних
процесів;
утворювати змішані дисульфіди з білками:
при цьому значна частина променевої енергії
витрачається на розрив дисульфідного зв'язку.

Цистамін застосовується:
6 таблеток (1 пенал) за 40-50 хв. до опромінення, якщо
отримана доза буде складати 1 Гр і більше.
Повторний прийом протягом 3 днів -2-3 рази на добу, в
добовій дозі не більше 12 таблеток.

Радіопротектор КД Б-190.
Похідний від
індолілалкіламінів – прямий
адреноміметик. Має судинну
звужуючу дію в радіочутливих
тканинах (своєрідний
―Джгут на кістковий мозок"), внаслідок чого розвивається
регіонарна гіпоксія, при якій знижується кисневий ефект
іонізуючого опромінення. Це сприяє зниженню кількості
окислюючих активних радикалів, підвищенню рівня
ендогенних сульфгідрильних з'єднань, пригніченню рівня
обмінних процесів у клітині.
Оптимальне дозування препарату - 3 таб. (0,45 г).
Захисний ефект настає через 20 хв. і зберігається
протягом однієї години. Повторний прийом можливий з
інтервалом не менше ніж через 1,5 години. Препарат
знижує важкість променевого ураження у 70-80%
опромінених у дозі до 10 Гр.

5.2.1.2. Радіопротектори тривалої дії

а)
препарати
анаболічними
властивостями
(естрогени);

з

б) полімери
поліаніонної
природи (гепарін,
полісахариди,
нуклеїнові кислоти,
полінуклеотиди,
деякі вакцини,
синтетичні
полімери).

Радіопротектор тривалої дії

РТД-77 (діетилстильбистрол)
- гормональний препарат, відноситься до естрогенів.
Гіперестрогенізм викликає зворотнє гальмування проліферативної
активності кісткового мозку в момент опромінення та прискорення
гемопоезу в більш пізні терміни.
Пригнічуючи функцію щитовидної залози та активізуючи інкреторну
дію надниркових залоз, ослаблює процеси післярадіаційного
катаболізму та інтенсифікує репарацію радіочутливих тканин.
Внаслідок активізації ретикуло-ендотеліальної системи підвищується
резистентність організму до токсемії, бактеріемії.

Одноразова доза препарату - одна таблетка (50 мг).
Захисний ефект наступає через 2 дні і продовжується 7-10
діб. Знижує важкість ураження у 50-60% уражених при

опромінення в дозах до 6 Гр.

Черевнотифозна вакцина з
секстанатоксином.
Підвищує опір організму, в тому числі до іонізуючого опромінення.
Стимулює синтез нуклеїнових кислот, розміщення в опроміненому
організмі молодих, здатних до розмноження клітин у кістковому мозку,
фіксацію цих клітин в уражених кровотворних органах і тканинах і,
таким чином, забезпечує формування нових і активізацію тих осередків
кровотворення, які збереглися. Дозування вакцини звичайне.

Захисна дія настає через 5 діб і тримається протягом
місяця.

Комплексна поліфункціональна
схема.
На фоні застосування РПД-77 використовують
190 і цистамін за схемою:
-

-

Б-

при ядерних вибухах або за 10 хв до входу в зону
радіоактивного ураження перорально приймають 3
табл. Б-190 і 6 табл. РС-1;
через 5 год. після першого прийому - 3 табл. Б-190;
через 6 год. знову 3 табл. Б-190 і 6 табл. РС-1 і т. д.
до виходу із зони ураження (до 2 діб).

Таке комплексне застосування препаратів зменшує
кількість уражених при опроміненні в мінімально
смертельній дозі до 90%.

5.2. Засоби попередження та припинення
первинної променевої реакції
Після опромінення в дозі 50 Гр і більше через 2-5 хв.
розвивається на період 20-30 хв. стан

ранньої
швидкоплинної недієздатності (РПН), який
характеризується:
- втратою свідомості,
- адинамією,
- блювотою,
- можливо діареєю
Засоби попередження та припинення первинної променевої
реакції призначені для підтримки боєздатності особового
складу та полегшення організації і проведення лікувальноевакуаційних заходів.

5.2.1. Табельними засобами є

Діметпрамід має виражену протиблювотну дію завдяки блокаді
хеморецепторів тригерної зони. При в/в введенні 1 мл 2% -ного розчину ефект
наступає через кілька хвилин, і досягає максимуму через 30-40 хв і
зберігається протягом 4-5 годин. Добова доза 5мл.

Сіднокарб - психостимулятор. Зменшує слабкість і викликає відчуття
бадьорості. Застосовують всередину по 0,005-0,01 мг на 1 прийом. Вища
добова доза - 0,15 мл.

Діметкарб - комбінація диметпраміду та сіднокарбу, має
протиблювотну дію і знижує гіподинамію при променевих ураженнях.
Застосовують всередину по 1 табл. за 40-60 хв до можливого опромінення
або одразу після нього при появі нудоти. Можливий повторний прийом до 4
разів на добу. Попереджує блювоту у 60% при опроміненні в дозі 6 Гр.

Діксафен - розчин у шприц-тюбику. Містить психоенергізатор та
ефедриноподібні з'єднання. Застосовують дом`язово, доза 1 мл. Діє через
10-15 хв і зберігає її дію кілька годин. Можливий повторний прийом.
Ефективність купування первинної променевої реакції до 70% при
опроміненні в дозі до 20 Гр.

