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РАДІОЛОГІЧНИМ КОНТРОЛЕМ

В.А. Котелевич

Державна агроекологічна академія України, м. Житомир

Встановлено, що вміст радіонуклідів у тваринницькій сировині, яку отримував 
Коростенський м ’ясокомбінат протягом 1990-2000рр., хоча й був в межах ТДР-91 та ДР- 
97, але на значно вищому рівні, ніж з відносно “чистих” районів. Надано рекомендації, 
використання яких дає можливість отримувати доброякісну тваринницьку сировину у 
зонах з підвищеним радіологічним контролем.

Безпека і якість продовольчої сировини та продуктів харчування відіграють провідну 
роль у збереженні здоров’я населення та його генофонду. Після аварії на ЧАЕС проблема 
забруднення радіонуклідами тваринницької сировини і продукції залишається актуальною, 
незважаючи на те, що останнім часом на більшості території України за радіологічними 
показниками вона відповідає вимогам ДР-97.

За даними Ільязова Р.Г. (1992), згідно з ДР-97 вміст радіонуклідів у продуктах 
харчування значно вищий, ніж доаварійний. Це відносно невеликі дози радіонуклідів, однак, 
більшість вчених вважає, що тривале надходження радіоактивних ізотопів в організм людини, 
навіть у невеликих кількостях, впливає здебільшого негативно на нього(Киршин В.А., Белов 
А.Д., Будраков В.А., 1986; Книжников В.А., Бархударов Р.М., Брук Г.Я. и др.; Пристер Б.С., 
1994; Седов М.А., 1994; Касянчук В.В., Букалова Н.В., Константинов П.Д., 1999). Якщо 
врахувати постійне надходження радіонуклідів в організм споживача з різних джерел (вода , 
повітря, їжа), то сумарна щорічна доза буде вагомою.

Отже, питання якості тваринницької сировини у постчорнобильський період у зонах 
з підвищеним радіологічним контролем є дуже актуальним, адже відомо, що у внутрішньому 
опроміненні людини м’ясу належить до 20,0% (Асташева Н.П., 1993; Гераскін М.П., 
1996 та ін.).

Метою наших досліджень було проведення ретроспективного аналізу вмісту 
радіонуклідів в тваринницькій сировині, яка надходила на Коростенський м’ясокомбінат 
протягом 1990-2000 рр.
Результати досліджень. Аналіз даних радіометричних досліджень відділу виробничого 
ветеринарного контролю Коростенського м’ясокомбінату показав, що з роками відбувається 
тенденція до зниження концентрації радіонуклідів в яловичині та субпродуктах. Так,, якщо у 
1990 році виявлено 38 проб (0,8%), що не відповідали вимогам ТДР-91, то у 1994 -  лише 5 
(0,1 %0). Найбільш забрудненою (табл. 1), хоча й в межах допустимих рівнів, є сировина, яка 
надходить з Народицького та Коростенського районів.

Дещо нижче, але значно вище, ніж з відносно “чистих” регіонів, надходила сировина 
з Овруцького, Лугинського і Олевського районів.

Проведений порівняльний ретроспективний аналіз вмісту радіонуклідів в м’ясі та 
внутрішніх органах в останні роки (1998-2000) показав (табл.2), що воно більш забруднене. 
Причому в більш забруднених районах (Народицькому, Коростенському) цей показник е м’ясі 
здебільшого знаходиться на межі допустимого (200 Бк/кг).

Аналіз якості внутрішніх органів на вміст радіонуклідів показав, що найбільш 
забрудненими, хоча й в межах ДР-97, були печінка і нирки ( в середньому відповідно у 
відносно “чистих” районах -  12 і 14 Бк/кг, у більш забруднених -  40 і 36 Бк/кг), менше -  
легені, серце, селезінка, вим’я і найменше -  мозок.
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Таблиця 1
Вміст радіонуклідів у м’ясі, отриманому на Коростенському 
__________м’ясокомбінаті протягом 1998-2000 рр._________ _

Райони

1998 1999 2000 В серед
ньому

Рівень забруднення
Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг

т а х т іл тах тіп тах т іп
Відносно “чисті” райони

Ємільчинський 58 6 56 10 52 8 32
Малинський 54 9 58 5 48 6 ЗО
Черняхївський 64 5 72 4 54 12 35
Володар-Волинський 72 10 44 2 60 15 34

Більш забруднені райони
Овруцький 148 38 132 44 152 62 96
Народицький 200 72 197 78 200 70 136
Коростенський 183 64 148 62 153 60 112
Луганський 145 62 110 70 145 55 98
Олевський 106 58 147 60 122 44 90

Таблиця 2.
Порівняльна якість продукції у постчорнобильський період за даними 
_______Коростенського м’ясокомбінату 1998 -  2000 рр. _______ __________

Вид
Продукції

1998 1999 2000 В серед
ньому 
Бк/кг

Рівень забруднення
Бк/кг Бк/кг Бк/кг

т а х т іп т а х тіп тах тіп
ЕІідносно “чисті“ райони

Яловичина 72 5 72 2 60 6 36
Серце 25 12 18 7 18 2 14
Нирки 24 8 20 10 23 1 14
Печінка 32 11 13 6 12 2 12
Легені 26 7 10 8 11 3 11
Селезінка 18 9 8 5 9 4 8
Мозок 14 9 14 3 16 4 10
Вим’я 20 10 18 10 18 10 14
Язик 16 9 14 4 11 5 10

Більш забруднені райони
Яловичина 200 38 197 44 200 44 120
Серце 136 22 47 7 .. 39 15 44
Нирки 98 25 29 12 38 12 36
Печінка 102 19 36 12 64 10 40
Легені 52 21 17 4 34 8 23
Селезінка 40 10 17 6 17 5 16
Мозок 32 8 18 7 22 7 16
Вим’я зо 12 8 10 7 10 20
Язик 44 10 38 10 24 9 22

Вміст радіонуклідів у сировині, яку отримував Коростенський м’ясокомбінат 
протягом 1990-2000 рр. із районів з підвищеним радіологічним контролем, хоча й був у межах 
ТДР-91 і ДР-97, але на значно вищому рівні, ніж з відносно “чистих” районів.

Порівняльним ретроспективним аналізом вмісту радіонуклідів у м’ясі і внутрішніх 
органах встановлено, що найбільш забрудненим є м’ясо.
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' Вміст радіонуклідів в яловичині, яку отримував Коростенський м’ясокомбінат з 
найбільш забруднених радіонуклідами районів (Народицького, Коростенського) протягом 
останніх років, був майже на межі допустимих рівнів (200 Бк/кг).

Із внутрішніх органів, найбільш забрудненими, хоча й в межах ДР-97, були печінка і 
нирки, дещо менше -  легені, серце, селезінка, вим’я і найменше -  мозок.

УДК 619:616.98:578.833.3:636.22/28.053.2

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МАССОВЫХ ДИАРЕЙ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

В.А. Мищенко,
B. Г. Скибицкий,
C. В. Миськевич

Россия, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных, г. Владимир
Украина, Национальный аграрный университет, г. Киев

Анализируются данные эпизоотологического мониторинга, клинического 
осмотра, патологоанатомического вскрытия и лабораторных исследований при массовых 
диареях у  новорожденных телят.

В структуре заболевания телят в ранний постнатальный период превалирующее место 
занимают нарушения функции пищеварительной системы, клинически проявляющиеся 
диареей, обуславливающей развитие выраженной дегидратации и токсемии.

Желудочно-кишечные болезни молодняка крупного рогатого скота широко 
распространены практически во всех регионах мира и по величине наносимого 
экономического ущерба уступают только респираторным заболеваниям.

Этиопатогенетические расстройства деятельности органов пищеварения отличаются 
значительным полиморфизмом, включающим широкий спектр различных факторов, в том 
числе генетических, физиологических и инфекционных.

Ведущую роль в этиопатогенезе гастроэнтеритов занимают инфекционные агенты. 
Массовые гастроэнтериты новорожденных телят представляют собой группу заболеваний, 
этиологично связанных с вирусами, микробами, простейшими и грибами, вирулентность 
которых повышается на фоне различных неблагоприятных условий кормления и содержания.

Восприимчивость телят к возбудителям инфекционных болезней в значительной 
степени зависит от анатомо-физиологических особенностей организма, количества, качества и 
срока выпойки первой партии молозива, норм кормления стельных коров, течения родов, а 
также соблюдения ветеринарно-санитарных правил на ферме.

Очень часто при смешанных инфекциях новорожденных телят с 
симптомокомплексом диареи трудно определить роль того или другого инфекционного агента, 
которые можно выделить от больных животных, что часто приводит к выбору неэффективных 
средств борьбы и профилактики.

На фермах с большой концентрацией новорожденных телят в одном помещении 
создается ситуация, при которой могут одновременно или последовательно циркулировать 
несколько возбудителей, относящихся к разным таксономическим категориям. Источником 
инфекции являются больные телята, коровы - вирусо - и бактерионосители. Факторами 
передачи служат предметы внешней среды (клетки, посуда и т.д.).

Возбудители инфекционных болезней попадают в желудочно-кишечный тракт, как 
правило, в первые минуты постнатальной жизни новорожденных телят. Теленок рождается 
слабозащищенным и, попадая в новую среду, насыщенную различными возбудителями 
болезней, легко инфицируется. Интенсивность инфицирования телят зависит от многих 
факторов, в том числе от времени и дозы, выделяемых больными или животны'ми-носителями
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