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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми, у зв'язку з радіоактивним забрудненням 

значної території України і ряду сусідніх країн внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС різко зросла актуальність досліджень, спря

мованих на з•ясування фізіолого-біохімічних і молекулярно-біоло

гічних механізмів дії окремих радіонуклідів на організм тварин.

Наявні в літературі дані такого шану стосуються головним 

чином кількісної сторони виділення 1370s з організму тварин при 

тривалому споживанні радіонукліду з кормом, а також в залежності 

від факторів годівлі (Mayes S.W. et al. 1989. Славов В.П . 1991). 

тоді як фізіолого-біохімічні аспекти дії радіоцезію на організм 

корів з'ясовані мало (Jonson J E-et al.1968. Сироткин и др. .1987. 

Асташева Н. П. .1991). Проте, не дивлячись на значні успіхи у вив

ченні вказаних питань 1 розробку на основі одержаних даних реко

мендацій по зменшенню вмісту радіонуклідів у молоці корів, яхі 

утримуються в зоні радіоактивного забруднення, ряд теоретичних і 

практичних аспектів вказаної проблеми потребує подальшого вив

чення. Зокрема, потребують поглиблення і розширення дослідження, 

спрямовані на з'ясування біологічної дії різних рівнів окремих 

мікроелемегтів на виділення n*Cs з організму корів і особливості 

його виділення з молоком, на з'ясування взаємозв'язку між обмі

ном i37Cs 1 обміном близьких до нього за фізико-хімічхими влас

тивостями мінеральних елементів 1 їх виділенням.

Меха досліджень. Виходячи з вищевказаного, метою нашої 

роботи було дослідження впливу добавок різних доз міді, кобальту 

і йоду до раціону на обмін і arcs, калію 1 натрію в організмі 

корів, на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і біл

ковий склад сироватки крові при тривалій дії низьких доз радіа

ції.
ї  завдання рейоїи входила дослідження:

- впливу різних доз міді, кобальту і йоду при додаванні їх до 

дефіцитних за вмістом цих мікроелементів раціонів корів, які 

утримувались в зоні радіоактивної забрудненості, на виділення 

іатсз з калом, сечею і молоком, впливу фізіологічного стану

на вказав і процеси;

- взаємозв'язку міх виділенням ізтсз. калію ! натрію з ка-
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лом. сечею і молоком досліджуваних корів при додаванні різних доз 

вказаних мікроелементів до їх раціону;

- впливу добавок різних доз міді, кобальту і йоду до раціону 

корів на вміст продуктів перекісного окиснення ліпідів, актив

ність антиоксидантної системи в їх крові при тривалій дії низь

ких доз радіації, впливу фізіологічного стану 1 дтадії лактації 

на вказані показники;

- впливу різних доз вказаних мікроелементів на білковий склад 

сироватки крові 1 молока.
Наукова новизна роботи. Встановлено, що підвищення вмісту 

йоду в раціоні корів на 70Х. вмісту міді і кобальту - на ЗОХ ви

ще норми приводить до збільшення виведення 137Сз з сечею і змен

шення його концентрації у молоці. Одержані нові дані про вплив 

досліджуваних мікроелементів на обмін натрію, калїв 1 його 

взаємозв'язок з обміном із7Сз в організмі корів. Встановлено, що 

при збільшенні вмісту міді, кобальту і йоду в раціоні корів поси

люється виділення и?Сз 1 калію з сечею. Хронічна дія низьких 

доз іонізуючого випромінювання і дефіцит мінеральних елементів у 

раціоні корів приводить до зниження активності системи антиокси

дантного захисту, що супроводжується підвищенням рівня продуктів 

переписного окиснення ліпідів у їх крові.

Науково-практичне -тячриия роботи. В умовах радіоактивного 

забруднення сільськогосподарських угідь додавання до раціону ко

рів солей міді, кобальту і йоду дозволяє на 20-28X зменшити вміст 

із7Сз у молоці. З метою зменшення накопичення із?са в організм 

корів на пізніх стадіях тільності і зменшення переходу радіонук

ліду в молоко на початку лактації рекомендується згодовувати їм 

добавки вказаних мікроелементів у сухостійний період.

Реалізація результатів поспілж»нь. в господарствах Народиць- 

кого району Житомирської області застосовано згодовування солей 

сульфату міді, хлориду кобальту і йодиду калію, що дозволило 

ЗНИЗИТИ концентрацію 137СЗ до рівня екологічної норми. Особливо

сті впливу мікроелементів міді, кобальту і йоду на обмін і37Сз. 

калію 1 натрію включені до учбових програм курсу ■•Метаболізм 

радіонуклідів в організмі сільськогосподарських тварин"'.

Положення, акі виносяться на захист;.
1. МІДЬ, кобальт І йод Підвищувгь інтенсивність обміну Ї37СЗ
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1 калію у корів, під впливом вказаних мікроелементів зростає 

швидкість обміну радіонукліду порівняно до його стабільного анало

гу.

2. При тривалому надходхенні радіоцезію з кормом підвищення 

вмісту ЙОДУ приводить ДО активізації процесів виділення 137Сз з 

організму, зокрема через сечовидільну систему, а підвищений рівень 

кобальту сприяє депонуванню радіонукліду в тканинах тварин і пере

ходу його в молоко.

3. Направленість динаміки коефіцієнту переходу із?сд у моло

ко корів протилежна динаміці його надходження з кормом, що обумов

лене зміною стану рівноваги у обміні і37Сз.

4. Мідь, кобальт і йод підвищують активність процесів 

антиоксидантного захисту в організмі жуйних в умовах тривалої дії 

низьких доз радіації.

Апробація роботи. Матеріали дисертації доповідались на Міжна

родній науковій конференції "Навколишнє середовище і здоров’я" 

(Чернівці.1993); Раді Молодих вчених Житомирського сільськогос

подарського інституту. 1993; 1-ій Всеукраїнській (Міжнародній) 

конференції по проблемі "Корми і кормовий білок". (Вінниця.

1994); Науково-практичній конференції по фізіології і біохімії 

тварин (Львів. 1995). Основний зміст дисертації викладено у 7 

наукових пра: ях

Схрісктїра і ойієм дисертації. Дисертація викладена на 

сторінках машинописного тексту, містить 18 таблиць, 15 малюнків, 

додаток і складається із вступу, матеріалу і методик досліджень, 

результатів власних досліджень і їх обговорення, висновків і 

практичних пропозицій, списку використаної літератури, який 

містить 302 назви, з них - 89 іноземних джерел. Крім того.наявні 

акти про впровадження наукових розробок.

Декларація конкретного внеску̂. Всі матеріали по дослідах. їх 

обгрунтування та висновки виконані дисертантом особисто.

2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДІЕНЬ

Експериментальна частина роботи виконана у 1992-1993 р. р. в 

умовах колективного господарства "Радянська Армія" Народицького ра

йону Хитомирської області. Радіоактивне забруднення сільськогос

подарських угідь у господарстві становило 85-155 МБк'км* Для
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досліду Суло відібрано 4 групи корів чорно-рябої породи. ПО 6 

голів у кожній. Тварини відбирались за принципом груп - аналогів 

за віком, живою масою, молочною продуктивністю, фізіологічним 

ставом, періодом тільності.

Тварини 1-ї групи (контрольної) одержували раціон, який був 

збалансований за основними елементами живлення, згідно норм го

дівлі (ВАСГНІЛ. 1985) (Ноздрін М. Г.. Карпусь М. М.. 1991). за вик

люченням йоду, міді кобальту, вміст яких становив 21-40« від нор

ми- Тваринам 2-ї групи згодовували вказаний раціон з добавками 

йодиду калію, сульфату міді і хлориду кобальту в кількості відпо

відно 5. 120 і 15 мг з розрахунку на голову в день, що забезпечу

вало їх потребу у вказаних мікроелементах. Тварини 3-ї дослідної 

групи одержували основний раціон з добавками 10 мг йодиду калію. 

200 мг сульфату міді і 20 мг хлориду кобальту, внаслідок чого їх 

рівень в раціоні був відповідно на 70. ЗО.і ЗОх вищий від реко

мендованих норм- Тваринам 4-ї групи згодовували 10. 200. ЗО мг 

відаовідно солей йоду. міді, кобальту у вигляді добавок до раці

ону. внаслідок чого вміст кобальту в їх раціоні був на 70Х вище 

норми. Вказані мікроелементи згодовували тваринам у вигляді доба

вок до комбікорму.

Лабораторні дослідження проводились на базі дослідної станції 

Державної агроекологічної академії України, лабораторії білків І 

амінокислот Інституту фізіології і біохімії тварин УААН.

В процесі виконання дисертаційної теми проведено 2 обмінних 

ДОСЛІДИ: за місяць до отелення корів і через два місяці після по

чатку лактації. Для обмінних дослідів відбирались по 3 тварини з 

кожної групи. Досліди проводились за загальноприйнятими методика

ми (Овсянников А. И. .1976). Матеріалом для досліджень служили кор

ми. вода. кал. сеча. кров, молозиво і молоко піддослідних тварин.

Кров для біохімічних досліджень від піддослідних тварин одер

жували з яремної вени до годівлі, двічі на місяць.

Проби молозива для біохімічних досліджень одержували від 

корів у перепий день з кожного надою, а в послідуючі дні - середні 

проби від кожної корови за добу. Для радіологічних досліджень ви

користовували середню пробу молока, одержаного за 7 діб обмінного 

досліду, для біохімічних досліджень використовували середні проби 
молока від кожної корови за добу.
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В кормах, калі. сечі, молозиві 1 молоці визначали питому ра

діоактивність итса методом гамма-спектрометрtч на аналізаторі 
АМА-ОЗФ. При вимірюванні використовували блок детектування спек

трометричний сцинтиляційний типу 6931-20 з енергетичною розділь

ною здатністю по гамма-лінії і37Са - 12.5Х-

У кормах, калі 1 сечі визначали також вміст калію 1 натрію 

методом полум'яної фотометрії (Кондрахин И. П. и др- .1985).

У цільній крові корів і телят визначали активність каталази. 

вміст гідроперекисів ліпідів. Активність каталази у крові виз

начали за методом Королюс М.А.. 1981. вміст гідроперекисів 

ліпідів - спектрофотометричним методом. У сироватці крові виз

начали вміст білка рефрактометричним методом. 1 співвідношен

ня окремих білкових фракцій методом електрофорезу у гелі агар

-агару (Грабарь.1963). Кількісний вміст окремих фракцій білків 

визначали скануванням на МФ-4. Вміст церулошіазміну визначали 

модифікованим методом Ревіна (Кондрахин И-П- и др.. 1985).

Вміст малонового диальдегіду визначали методом, в основі якого 

лежить його реакція з тіобарбітуровою кислотою (ТимерСулатов P.A.. 

Селезнев Е. И.. 1981). У молоці визначаш вміст загального азоту, 

азоту казеїнів, сироваткових альбумінів і глобулінів методом 

К ьє лада ля (Инихов Г. С. .1901). Сироваткові білки молока одержували 

шляхом оса; 'ння казеїнів при pH 4.3-4.6. Згущення білків 

сироватки молока проводили танін-кофеїновим методом. Спів

відношення окремих фракцій білків сироватки молока визначали 

методом електрофорезу у гелі агар-агару (Грабарь. 1963).

Одержані цифрові дані опрацьовували статистично (Деркач М. А. 

1972). вираховуючи середне арифметичне (М). середню квадратичну 

похибку (ш) і достовірність різниці (р) між порівнювальними по

казниками. Кореляційно-регресійний аналіз проводили з викорис

танням програми "STATCRAF".

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА IX ОБГОВОРЕННЯ

3.1. Хімічний склад та структура раціонів дослідних тварин 

у період сухостою та період лактації

У період сухостою раціон тварин був однотипним і включав 

концентровані корми, сіно злакове, солому, силос (таб. 1).



Характеристика годівлі піддослідних корів у період сухостою, 
гол. /'добу

Таблиця 1

Корми.
поживні
речовини

Групи тварин

1 2 3 . 4

Крнц. корми, кг і' 1 1 1

Сіно злакове.кг 2.57 2.69 2.71 2.57

Рідкі дріжджі, кг 12 12 12 12

Силос, кг 16 16 16 16

Солома, кг 0.88 0.90 0.88 0.78

Кормов, преципіт..г 220 220 220 220

Кухонна сіль, г 50 50 50 50

Йодид калію, мг - 5 10 10

Хлорид кобальту. мг - 15 20 ЗО

Сульфат міді, мг 

В раціоні міститься:

120 200 200

сухої речовини, кг 9.52 9.65 9.64 9.43
Обмінної енергії.МДж 96.8 97.1 97.7 96.6
Сирого протеїну. г 1310 1292 1298 1276
Перетрав. протеїну.г 850 847 848 845
Сирої клітковини. г 2236 2306 2305 2183

Сирого жиру, г 197 198 198 195
Кальцію, г 78 78 78 78
Фосфору, г 47 48 48 47
Магнію, мг 7.89 8.06 8.13 7.83
Калію, г 106.2 108.7 108.9 104.7
Міді, мг 45.2 75.8 96.2 96.2
Цинку, мг 570 576 577 568
Кобальту, мг 1.62 5.34 6.58 9.06
Иоду, мг 1.46 5.28 9.10 9.10
Марганцю, мг 385 385 385 385
Цезію-137. Вк 880 898 899 894

Додатково до вказаного раціону тваринам 2 - 4  груп згодовували 

солі мікроелементів: сірчанокислу мідь, хлорид кобальту і стабі

лізований йодид калію. В результаті чого, вміст міді, кобальту і
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йоду в раціоні тварин другої групи відповідав нормі, третьої - 

відповідно на ЗО. ЗО і 70Х вице норми, четвертої - відповідно на 

ЗО. 70. 70 X виде норми. Надходження радіоцезію з кормами мало 

відрізнялось як на протязі періоду досліджень, так і у раціонах 

тварин різних груп і становило 880-900 Вк за добу.

Таблиця 2
Характеристика годівлі піддослідних корів у період 

лактації, на гол./день

Норми.
поживні
речовини

Групи тварин

1 2 3 4

Лучна трава, кг 8.55 10.97 10.2 10.2

Конюшина чер. .кг 35 35 35 35

Концкорми. кг 1 1 1 1

Монокальцію фосфат, г 50 50 50 50

Кухонна сіль, г 70 70 70 70

Йодид калію.мг - 5 10 10

Хлорид кобальту. мг - 15 20 ЗО

Сульфат міді, мг 

В раціоні міститься

120 200 200

Сухо" речовини, кг 10 10.4 10.6 10.3

Обмінної енергії.МДж 105.7 104.8 107 104.1

Сирого протеїну. г 1285 1263 1290 1255

Перетрав- протеїн, .г 883 926 946 920

Сирої клітковини г 2427 2533 2581 2519

СіфОГО жиру, г 260.5 275.5 282.5 273.1

Кальцію, г 65 65 63 64

Фосфору, г 40. Э 42.6 43.6 42.3

Магнію, г 22.19 22.42 22.53 22.39

Калію, г 204.5 212.5 228.5 211.5

Міді, мг 36.88 70.48 90.88 90.88

Цинку, мг 475 475 475 475

Кобальту, мг 1.18 5.03 6.27 8.75

Иоду, мг 2.01 5.89 9.71 9.71

Марганцю, мг 475 475 475 475

Цезію-1Э7. кБк 19.4 17.5 19.1 22.1
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Період лактації корів співпав з переведенням на пасовищний 

спосіб утримання. Раціон досліджуваних тварин складався з трави 

заплавних лук. зеленої маси бобових 1 і.онцкормів (таб. 2). До

датково тварини всіх дослідних груп одержували хлорид нагрів у 

кількості 70 г на добу і монокальцію фосфат - 50 г. Як 1 у пе

ріод сухостою, тваринам 2 - 4  груп додатково до основного раціону 

згодовували солі досліджуваних мікроелементів, і їх рівень по 

групах був аналогічний такому у період сухостою. У вказаний пе

ріод концентрація обмінної енергії у раціоні корів становила в 

середньому 10.0 МДж/кг сухої речовини, сирого протеїну - 1270 мг. 

сирої клітковини - 2183 - 2306 г.

У вказаний період значно зросла питома радіоактивність і37Сз 

в кормах, а отже і його добове споживання, яке на протязі дослід

жуваного періоду коливалось в межах 8-90 кБк/добу. а під час про

ведення другого балансового досліду становило в середньому 20 кВк 

на добу.

3.2. Вплив мікроелементів на обмін із7Сз в організмі корів

При дослідженні обміну із7Сз в організмі корів важливе 

значення мас з'ясування ступеня всмоктування вказаного радіонук

ліду у шлунково-кишковому тракті, з одного боку, ступеня його 

виведення*- з другого. Дослідження такого плану є фундаментом для 

скерованого впливу на вказані процеси з метою збільшення виве

дення спожитого тварю. .ми і 37Сз з їх організму.

Проведені нами дослідження показали, що у сухостійний період 

у шлунково-кишковому тракті корів видиме всмоктування становило 

5.1-25.9 X спожитого із7Сз. Такий низький рівень всмоктування 

радіонукліду пояснюється невисокою його біодоступністю з грубих 

кормів. Низький рівень абсорбтивних процесів в деякій мірі ви

значив і розподіл виведення радіоцезію з організму корів різними 

шляхами (таблиця 3). Так. основна його частина (74.1-94.8Х) виді

лялась через шлунково-кишковий тракт, тоді як 8.0-16.4Х - в ре

зультаті сечовиділення. Тривале споживання дослідними тваринами 

із7Сз па відносно постійному рівні привело до встановлення рів

новаги в обміні радіонукліду. Так. у вказаний період спостері

гається незначне накопичення радіоцезію у тканинах корів 1-ї і



Виділення »атез з організму корів у період сухостою

Таблиця З

Групи
тварин

Спохито 3кормом
ЕК'-добу

ВИДІ ЛЕ НО ІЗТСЗ Накопи
чено
137СЗ. XУ н д ЛОМ 3 С Е Ч Е Ю

а б а 0

і 88819 800Н Ч 90.115.8 71118 8.0И.З ♦1.9Ю.9
г 898±2 852137 *♦4.8*4.1 103:5 11.410 5* -в .ііі.з*
3 89915 830135 98.5±42 107111* 14.5И .1*" -7.0Ю 9*
4 894*7 6б2±29 74.112.9** 123180* 16.412.0* ♦9.511.1*

Примітко: а - кількість виділеного »а*Св. Вк. б - кількість виділеного 

и*Сз в х від спохитого з кормом

*. •* - стлтлстичио достовірна різниця між показниками у тварин дослідних 

груп порівняно до контрольної



Таблиця 4

Ваділеяня >зтсз з організму корів у період лактації

Групи

тва

рин

Спожито

1Э7СЗ

кВклцоО

'ВДІЛЕНО із7Сз Накопи

чено.

ХЭ7СЗ.Х

3 КАЛОМ 3 СЕЧЕЮ 3 МОЛОКОМ

а б а а а б

1 19.411.4 в.9 34.3 1.2 5.3 0.6 3.3 +57.0
±0.3 ±4.4 ±0.1 ±0.5 ±0.02 ±0.3 ±2.2

2 17.511.9 6.5 36.6 1.3 7.5* 0.6 2-6 ♦53.3
±0.2 ±6.2 ±0.3 ±0.2 ±0.1 ±0.5 ±3.5

3 19.1И. 6 6.6 34.8 1.1 5.7 0.6 3.0 +56.5

±0.6 ±4.0 ±0.1 ±0.2 ±0.1 ±0.4 ±2.6

4 22.1x5.9 7.1 32.7 1.0 5.1 0.8 4.5 +57.7

±1.6 ±0.9 ±0.1 ±1.6 ±0.1 ±0.9 ±3.5

Пршітмі а - кількість виділеного * з?са. кВк. б - кількість втіленого 

и7Сз в X віл спожитого радіонукліду.

* - статистично достовірна різниця між показниками у тварин дослідних 

груп порівняно до контрольної при р<0,05
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4-ї груп, тоді як у тварин 2-ї і 3-ї груп спостерігається збіль

шення виведення 1*?сз за рахунок радіоцез ів. накопиченого в тка

нинах.

У зв’язку з переведенням тварин на пасовище у період лакта

ції значно зросла кількість спожитого радіонукліду (таб. 4). Так 

радіоактивність раціону у вказаний період коливалась в межах 

9-90 кВк. поряд з цим доступність радіонукліда' у зелених нормах 

була значно вищою порівняно до грубих кормів. Внаслідок цього 

інтенсивність всмоктування становить 62-68Х від спожитого 

радіонукліду. Виділення із7Сз через шлунково-кишковий тракт у цей 

період становить 32.7-36.бх. з сечею - в д 5.1 до 7.5*. З молоком 

досліджуваних тварин виділяється 2.6 - 4.5Х. Значна частина 

радіоцезію (53 - 58Х) накопичується в тканинах тварин.

Міжгрупові різниці у коефіцієнті видимого всмоктування 1S7C3 

досліджуваних тварин у період лактації виражені значно меншою мі

рою. ніж у сухостійний період, проте скерованість їх носить 

однаковий характер.

Таким чином, встановлено, що збільшення вмісту йоду га 70Х 

вище норми і незначне збільшення вмісту міді і кобальту приводить 

до зменшення видимого всмоктування і зJCs у травному тракті дос

лідних тварин порівняно до такого у тварин контрольної групи. В 

основі вказаних змін, на наш погляд, лежить компенсаторне збіль

шення всмоктування мінеральних речодрпз при дефіциті деяких мікро-

1 макроелементів (Хеннинг А. .1976, underwood J.E.. 1979). Стиму

лююча дія кобальту на процеси абсорбції і37Св у жуйних, пов'язана 
з впливом кобальту на розвиток рубцевої мікрофлори (Smith R М.. 

Marston Н.В..1970). що приводить до зростання доступності із7Сз у 

шлунково-кишковому тракті твариЕ (Moss В.М et аі. .1989. Vraman К. 

etal.. 1989).

Підвищення вмісту мікроелементів у раціоні тварин до опти

мального рівня 1 збільшення вмісту йоду на 70Z. а вмісту міді t 

кобальту - на ЗОх вище норми істотно не позначилось на виділенні 

и70s з калом, тоді як значне збільшення рівня кобальту привело 

до зменшення виділення радіонукліду вказаним шляхом на 20х.

Збільшення вмісту міді, кобальту 1 йоду в раціоні корів при

водить до значного зростання виділення 1S7Cs з сечею.

З молоком найбільше 1 а7Са виділялось у корів 4-ї групи
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(4.5X). а найменше - у тварин 2-ї групи (2.6J). На вая погляд, 

одержані зміни пояснюються зростанням активності транспортних і 

синтетичних процесів у молочній залозі під впливом кобальту, а 

отже 1 інтенсивиішому переході радіонукліду з крові у систему цир

куляції молочної залози.

3.3. Дослідження впливу міді, кобальту 1 йоду на обмін лужних 

елементів в організмі корів при різному фізіологічному стані

Цезій належить до груш лужних металів 1 за своїми фізико- 

хімічними властивостями близький до калію 1 натрію. Зокрема, ка

лій вважається стабільним аналогом цезію, хоч між вказаними хі

мічними елементами існує ряд відмінностей (Garner S. J- et al.1963 

Stal and а et al.. 1990).

6 результаті досліджень встановлено, що всмоктування калію у 

травному каналі досліджуваних корів становить 94.4-96. Ох від його 

кількості в кормах 1 не залежить від типу корму.

У період сухостою виділення калію з сечею корів дослідних 

груп було більше, ніж у тварин контрольної групи.

На відміну від калію, виділення натрію з сечею тварин, які 

одержували збалансований раціон, було значно меншим, ніж у тварин 

контрольної та Інших дослідних груп. При цьому вами не виявлено 

різниць у вміст і натрію в крові досліджуваних корів.

У період лактації рівень калію в крові корів на ЗОХ вищий, 

ніж у період сухостою. У вказаний період спостерігається тенден

ція до збільшення виділення калію з сечею тварин при споживанні 

ними раціонів з підвищеним вмістом кобальту 1 йоду. На відміну 

від виділення калію з сечею, вміст цього елементу у молоці корів 

вказаних груп був нижчий, ніж у тварин контрольної групи.

Встановлено, що збільшення дози міді, кобальту і йоду при

водить до зростання концентрації натрію у їх крові. Збільшення 

споживання тваринами йоду привело до незначного збільшення кон

центрації натрію в молоці.
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3.4. Вплив міді* кобальту і йоду на вміст *37Са у 

молозиві 1 молоці корів

З приведених на рис. 1 даних видно, що концентрація із7Сз у 

молозиві корів у перший день після отелення низька. За перші 

п'ять діб лактації концентрація радіонукліду в молозиві тварин 

цідвищуеться майже в 4-5 разів (р<0.05). Одержані результати 

представляють інтерес, так як концентрація більшості мінеральних 

елементів у молозиві у вказаний період має тенденцій до зменшен

ня. На наш погляд, вказані зміни пояснюються зменшенням частки 

органічної і збільшенням частки водної фази у молозиві в дослід

жуваний період.

ч» т  т , а з г
Дні лактації 

• І Група •— 2 Група — 3 Група -в— 4 Груп*

Рис. 1- Питома радіоактивність із7Сд у молозиві корів, п̂б

Мілгрупові різниці у питомій радіоактивності із7Сз молозива 

корів статистично недостовірні. Однак, найменше зростання питомої 

радіоактивності молозива виявлено у тварин 3-ї групи.- за період 

досліджень ВМІСТ 137СЗ у молозиві тварин цієї групи збільшився 

приблизно на 100Х. в той час. як у молозиві корів 1-ї і 4-ї 

груп - в 4-5 разів.

Радіоактивність *37Сз у молоці на протязі 3.5 місяців лак
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тації (травень-серпень) була відносно низькою (15-66 Вк/'л), Це 

приблизно у 5 разів менше від ТДР-91 (370 Бк̂л). але в дв& рази 

більше від нормативів, рекомендованих деякими міжнародними еколо

гічними організаціями (37 Вк̂л). Восени концентрація із7Сз у 

молоці корів усіх груп різко зростала і перевищувала 200 Бклл. що 

майже втричі більше, ніж визначено нормами для територій з під

вищеним радіаційним фоном (74 Вк/л>. Встановлено, що збільшення у 

раціоні тварин рівня йоду на 70Х і рівня міді і кобальту на ЗОх 

привело до зменшення концентрації .13703 у молоці на 20-28Х. 

причому вказаний ефект був прямо пропорційний до динаміки пито

мої радіоактивності молока. Разом з тим* значне підвищення вмісту 

кобальту в раціоні не привело до зменшення питомої радіоактив

ності молока корів, а на окремих етапах досліджень спостерігалось 

підвищення цього показника-

Ковфіцієнт переходу 137CS у молоко корів на протязі лактації 
не перевищує 0.6Х (рис. 2).

Рмс. 2. Динаміка коефіцієнту переходу *37Сз у молоко, п-6 

При порівнянні одержаної нами динаміки коефіцєнту переходу
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13?сз у молоко і динаміки вмісту 137СЗ у кормах у досліджуваний 
період звертає на себе увагу протилежна направленість змін у цих 

показниках.

Щодо вилт-гау досліджуваних мікроелементів на перехід *37Сз. 

то, як і у випадку з питомою радіоактивністю, найвищий ефект 

виявлений при споживанні тваринами рад Іонів з високим вмістом 

йоду* що свідчить про важливу роль даного мікроелементу в обміні 

радіоцезію в організмі корів.

Змін У значеннях коефіцієнту переходу 137СЗ у молоко корів у 

залежності від стадії лактації і строку тільності не виявлено,

3.5. Вплив добавок міді, кобальту і йоду до раціону корів 

на деякі біохімічні показники крові.

Одним з найбільш важливих і адекватних критеріїв оцінки дії 

низьких доз радіації на організм тварин є рівень продуктів пере

кислого окиенення ліпідів.

Рис.З. Рівень гідроперекиеів ліпідів у крові дослідних корів

З наведених даних (рис. 3) видно, що найнижчий рівень пер

винного продукту перекислого окиенення ліпідів (гідроперекиеів) у



крові корів був у літній період* що пояснюється, на наш погляд, 

підвищенням активності антиоксидантних процесів при споживанні 

тваринами кормів, багатих біологічно-активними речовинами.

Збільшення споживання тваринами міді, кобальту і йоду приво

дить до зменшення утворення гідроперекисів жирних кислот у їх 

крові. Разом з тим. при збільшенні вмісту кобальту в раціоні ко

рів на 70* зверх норми рівень гідроперекисів ліпідів у їх кров! 

був вищий, що пояснюється підвищенням активності процесів пере

писного окислення ліпідів у організмі тварин вказаної групи, 

ініційованого ендогенними факторами, зокрема, загальним підви

щенням обміну речовин.

Рівень малояового диальдегіду у сироватці крові залежить, з 

одного боку, від інтенсивності перекисного окиснення ЛІПІДІВ, з 

другого - від швадкості його деретворення. Найнижчий рівень мало

нового диальдегіду у сироватці крові корів виявляється у період 

сухостою, а міжгрупові різниці у цьому показнику статистично не

достовірні (р>0.05).

В цілому, з одержаних результатів випливає, що додавання до 

раціону корів солей міді, кобальту і. особливо, йоду приводить до

18

Дата вослі&кень. ьіісяці
І Група ВВД 2 Група 3 Груш С О  * Група"]

Рис. 4. Коефіцієнт антиоксидантної активності корів
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При дослідженні процесів перекислого окиснення ЛІПІДІВ 1 

антиоксидантного захисту в організмі тварин важливим є досліджен- 

лідження с-̂тіеня взаємодії цих систем - антагоністів. Інтеграль

нім показника- який характеризує цю взаємодію, є коефіцієнт 

антиоксидантної активності.

З результатів, представлених на ріс. 4. видно, що на всіх 

етапах дослідження коефіцієнт антиоксидантної активності крові 

досліджуваних тварин менший від 1. Коливання цього показника у 

крові тварин на протязі досліджень знаходився в межах 0.61-1.29-

На протязі всього етапу досліджень, за винятком жовтня міся

ця. коефіцієнт антиоксидантної активності крові тварин 2-ї 1 3-ї 

груп був Сільший. а у крові тварин 4-ї групи - менший, ніж у тва

рин 1-ї групи (р<0.05).

ЦІ дані свідчать про гажливе значення оптимального забезпе

чення потреби тварин у лімітуючих мікроелементах для високої 

активності антиоксидантної системи в їх організмі-

З- в. Аналіз корелятивних зв* язклв ’між пито .о® активністю 

із?сз у молоці 1 вмістом гідроперекисів ліпідів у крові корів

З метою виявлення взаємозв’язків міх рівнем продуктів пере- 

кисного окиснення ліпідів 1 активністю окремих компонентів анти

оксидантної системи в крові досліджуваних корів. їх продуктив

ністю і концентрацією и?Сз в молоці, ми провели кореляційний 

аналіз одержаних даних.

Сри цьому заслуговує на увагу виявлена нами кореляція між 

питомою активністю із?сз у молоці доспіджуваних тварин 1 вміс

том гідроперекисів ліпідів у їх крові. Коефіцєнт кореляції пози

тивний 1 становить у тварин 1-. 2-. З- і 4-ї груп відповідно

0.75; 0.53-, 0.65 і 0.64. Математично ця залежність виражається 

слідуючими рівняннями-

1 гр. Н - 0.6 + 3*10-зА

2 гр. Н — І.ДО»з

3 гр. 1п Н - -1+8*10"зА

4 гр. 1п Н = -0.7-»5*10-аА ДЄ •

Н - концентрація гідроперекисів ліпідів у крові тварин (у. о.).

А - питома радіоактивність і з?сз у молоці (Вклл).
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У тварин контрольної групи функція має лінійний характер, а у 

тварин дослідних груп - експоненційний. причому найменша зміна 

концентрації гідроперекисів у крові при зміні питомої радіо

активності и?С8 у молоці характерна для тварин 3-ї групи, що 

свідчить про високу активність антиоксидантних процесів у орга

нізмі тварин вказаної групи.

Відносно висока негативна кореляція спостерігалась міх 

вмістом гідроперекисів ліпідів 1 величиною добового надою: у ко

рів 1-. 2-. З- і 4-ї груп вона становила відповідно -0.77-,

-О»60; -0.47 1 -0.26- Ці дані можна Інтерпретувати з точки зору 

можливого негативного впливу гідроперекисів ліпідів на процеси 

молокоутворення- Зменшення абсолютних значень коефіцієнту коре

ляції з збільшенням дози мікроелементів, на наш погляд, пояснює

ться більш високим ступенем ввливу мікроелементів на величину 

удою, ніж на вміст гідроперекисів ліпідів у крові.

Таким чином, утримання сухостійних 1 лактувчих корів в 

умовах хронічного надходження радіоцезію з кормами не приводить 

до суттєвих змін досліджуваних біохімичних показників крові, які 

знаходяться і рамках фізіологічної норми. Разом з тим. при три

валій дії низьких доз радіації і дефіциті міді, кобальту 1 йоду 

спостерігається зниження коефіцієнту антиоксидантної активності 

крові.

4. ВИСНОВКИ

1. При щільності радіоактивного забруднення 185-555 МЕк/км*. 

вміст 1370s У Добовому раціоні корів становить 8-90 кВк. що знач

но вище допустимих рівнів для одержання екологічно чистих продук

тів тваринництва.

2. При радіоактивному забрудненні раціонів корів по із7Сз на 

рівні 20 - 90 кБк. його концентрація в молоці на протязі лактації 

змінюється в межах від 15 до 200 Вклл. коефіцієнт його переходу в 

МОЛОКО - ВІД 0.07 ДО 0.511. Концентрація 137Сз у молозиві корів 

на протязі молозивного періоду зростає у 4 - 5 разів

З- У сухостійний період при радіоактивності раціону по і**Сз 

на рівні 900 Бк з організму тварин виділяється: внаслідок трав-
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лення 85% спожитого радіонукліду 1 12Х - через сечовидільну сис

тему. У період лактації при радіоактивності раціону по із?сз на 

рівні 20 кЕч виділення радіонукліду вказаними шляхами складає 

відповідно 34. З і 5.2Х. 3 молоком на початку лактації виділяється 

до 82 спожитого радіоцезію.
4. Збільшення вмісту йоду у раціоні корів на 70Х зверх норми 

сприяє зменшенні) засвоєння і накопичення іа7Сз в організмі, 

збільшенню його виділення з сечеі

5. Збільшення вмісту кобальту на 70Х зверх норми приводить 

до збільшення накопичення радіонукліду в тканинах корів і до 

збільшення переходу його в молоко.

6. Балансування раціонів за мікроелементним складом і 

збільшення вмісту йоду на 70Х зверх норми обумовлює зменшення пи

томої радіоактивності молока на ЗОХ. а збільшення вмісту кобальту 

на 70Х приводить до збільшення концентрації радіонукліду в молоці.

7. Мідь, кобальт 1 йод сприяють накопиченню натрію в крові 

екскреції калію з організму корів. При цьому зростає швидкість 

обміну із7Са порівняно до обміну його стабільного аналогу калію.

8. В умовах радіоактивного забрудненя території коефіцієнт 

антиоксидантної активності крові корів менший одиниці, що свід

чить про інгібуючий вплив тривалої дії низьких доз радіації на 

систему антиоксидантного захисту в їх організмі при дефіциті 

мікроелементів в раціоні.

9. В умовах хронічної дії низьких доз радіації додавання 

міді, йоду і кобальту в кількості відповідно на ЗО. 70 і ЗОХ вице 

норми приводить до зниження рівня гідроперекисів ліпідів, малоно

вого диальдегіду. зменшення активності каталази в сироватці крові 

корів.

10. Виявлена позитивна кореляція між ріЕнем гідроперекисів 

ліпідів у крові і шітомою радіоактивністю іЗ7сз у молоці корів. 

При збільшенні споживання тваринами мікроелементів ступінь залеж

ності між вказаними показниками знижується.

11. Згодовування коровам вказаних мікроелементів у вигляді 

добавок до раціону приводить до збільшення вмісту фракції аа- _ 

глобулінів у сироватці крові і вмісту казеїнів у молоці, істотно 

не впливає на білковий спектр і на вміст альбумінів і глобулінів 

у сироватці молока.
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5. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для зменшення радіоактивного забруднення молока при веденні 

господарства у зонах, забруднених радіонуклідами в результаті 

аварії на ЯА.ЕС рекомендується додавати до раціону солі міді, ко

бальту 1 йоду у кількості відповідно на ЗО. ЗО 1 ?0Х вище 

Існуючої норми. Починати згодовування додільно з початком періоду 

сухостою, що забезпечує зменшення накопичення радіонукліду в 

тканинах плоду 1 матері, зменшення переходу його в молозиво 1 

молоко-
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Чалая И. В. Влияние добавок меди, кобальта и йода на накопление и 

выведение цезия-137 и некоторые биохимические показатели у коров 

при длительном действии низких доз радиации.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03- 00 13. физиология человека и животных. 

Институт животноводства УААН. ХарьковЛ995.

В условиях повышенной радиоактивной загрязненности террито

рии повышение уровня меди, кобальта и йода в рационе коров вызы

вает изменения в обмене із70s. калия и натрия. Увеличение содер

жания йода на 701 обуславливает возрастание выделение радиоцезия и 

его стабильного аналога калия с мочой, уменьшение накопления ра

дионуклида в тканях и снижение на ЗОХ его концентрации в молоке. 

Аналогичное повышение содержания кобальта способствует накоплению 

137CS в организмн животных и увеличению его концентрации в мо

локе.

Ключові слова: радіоцезій. мікроелементи, перекисне окиснення

ЛІПІДІВ

I.V.Chala The Influence of Copper. Cobalt and Iodine on Accumu

lation and Excretion of Саезіот-137 and Some Biochemical Indica

tors in Cows Under Long-term Effect of Low Doses of Radiation 

Thesis paper for the degree of Candidate of Biological Sciences 

Speciality 03-00.13. Human and Animal Physiology 

Research Institute of Animal Science. Kharkov

Under the conditions of radioactive contamination and 

decrease in copper, cobalt and iodine content in the cow diet 

results in certain changes in the metabolism of i37cs. potassium 

and sodium. Seventy per cent increase in the iodine content above 

adopted norms facilitates excretion of i37Cs and Its stable ana- 

Іодш potassium with urine as veil as reduces the radionuclide 

accumulation in tissues and its concentration in milk. Similar 

increase in cobalt content leads to accumulating 137Сз in animal 

bodies and a hiher concentration 137Cs in mil


