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КАШТОУНАСЦЬ МАЛАКА 

Асноуным недахоnам радыяцыйнай стэрылiзацыi малака з'яуляецца 
змяненне яrо арrаналептычных паказчыкау у выrлядзс нярэзкаrа naxy 
паранага малака i ледзь улоунаrа прысмаку. Гэтыя змяненнi з'яуляюцца 
вынiкам nарушэння хiмiчнаrа саставу апрамененаrа малака. Ацанiць 
ступень уплыву rэтых змяненняу на пажыуную i бiялаriчную nау~ацэн
насць малака можа дазволiць вывучэнне такiх паказчыкау, як колькасuь 
бялку, вiтамiнау i лактозы радыяцыilна апрацаванаrа малака, вывучэн
ню якiх i nрысвечана дадзеная работа. 
Методыка эксперымента. У рабоце даследавалi сырое малако, абпра

мененае у шкляных ампулах на у-устаноуцы з крынiцай у-выпрамень
вання 137Cs з маrутнасцю дозы 0,35 Гр/с. Для вызначэння лактозы у да
следуемых nробах малака выкарыстоувалi спектрафотаметрычны метад, 
заснаваны на узаемадзеяннi лактозы з пiкрынавай кiслатой [ 1]. 

Вызначэннс колькасцi бялкоу nраводзiлi спектрафотаметрычна (бiу
рэтавая рэакцыя) [2] i ваrавым метадам, заснаваным на паслядоуным 
асаджэннi казеiну i альбумiну (3]. Канцэнтрацыю амiяку у апрамененых 
узорах вызначалi па [3}. Для аналiзу вiтамiну А у малацэ выкарыстоу
валi спектрафотаметрычны метад вызначэння, заснаваны на рэакцыi 
вiтамiну Аз рэактывам Кара-Прайса [4}. 

Вызначэнне аскаg.бiнавай кiслаты у пробах праводзiлi спектрафота
метрычна па методьrf.J.ы [5]. Аптычную шчыльнасць вымяралi пры: 
А.=825 нм. Для вызначэння канцэнтрацыi вiтамiнау А i С у пробах мета
дам прамоrа сnектрафотаметрыравання сnектры стандартных растворау 
вiтамiнау i выдзеленых з малака [5] рэriстравалiся на спектрафатомет-
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ры «Specord-M40». Бiялагiчную паунацэннасць даследусмага малакэ 
вызначалi па закв'ашваннi (часе утварэння 1 шчыльнасцi згустка) чыстай 
культурай малочнакiслых бактэрый Streptococcus lactis [б]. 

Рэзультаты i абмеркаванне. Даследаваннi змянення кодькасцi .1ак
тозы у аnрамененым малацэ, якая з'яуляецца галоуным я~о вуrляво
дам, паказалi, што nры радыяuыйнай стэрылiзацыi малака адбываецца 
радыяцыйна-хiмiчная дэструкцыя лактозы. Радыяцыйна-хiм iчны выхад 
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Рыс. 1. Змяненне колькасцi лактозы (!) i бя.1ку (2) у радыяцыйн~·стэрылiэаваным 
мапацэ: неэамапяваныя кружкi -даны я, атрыманыя вагавым, 1 эамапяваныя -

спектрафотаметрычным метада~ 

Рыс. 2. Запежнасць канцэнтрацыi амiяку ад пагпынутай дозы выпраменьвання у 
пробах мапака 

раскладання лактозы (G), разлiчаны на ладставе лрыведзенай на рыс. 
залежнасцi, складае G= (7,1 ± 1,2) малекул/100 эВ. 

Атрыманыя вынjкi паказваюць на магчымасць працякання каротка
ланцужковых працэсау [7], што прыводзяць да разбурэння лактозы. 
Асноунымi лрадуктамi дэструкцыi лактозы монацукры не з'яуляюцца 
(галактоза, глюкоза), паколькi радыяцыйна-хiмi~1ны выхад ix утварэн
ня складае 0,4-0,8 м·алекул/ 100 эВ [8]. Ты м не менш абсалютнае знi
жэнне канцэнтрацыi лактозы у апрамененым малацэ у iнтэрвале доз 
3-10 кГр не перавышае 5%. 

Асноуным паказчыкам пажы)'·насцi i бiялагiчнай паунацэннасцi мала
ка з'яуляецца колькасць у iм бялку. Даследаваннi, nраведзеныя у шы
рокiм iнтэрвале доз- да 100 кГр, паказалi, што колькасць бялку у 
апрамененым малацэ з лавелiчэннем дозы змяншаецца (рыс. 1, крывая 
2). У той жа час страты яго )• iнтэрвале доз радыяцыйнай стэрылiзацыi 
не бnлыныя за 3% у параунаннi з кантролем. Аб гэтым сведчаць даныя 
табл. 1, у я кой прыведзены вынiкi змянення колькасцi асноуных бялкоу 
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Т а б л i ц а 1. l(олькасць казеiну i альбумiну 
у радыяцынна апрацаваным ма.nацз 

Доза, кГр 

l(антропь 
2,88 
7,51 

10,80 
18,17 
95,14 

колькасць бялкоt ыалака, % 

каэеiи 

2,8±0,3 
2,8±0,2 
2,7±0,4 
2,7±0,3 
2,6±0,3 
1,9±0,1 

альбумiн 

0,35~0,03 
о.~о.о5 
0,35±0,04 
0,34±0,05 
0,32±0,03 
0,13±0,01 



малэка - альбумiну i казсiну у залежнасцi ад дозы пры радыяцыйнай 
аnрацоуцы. 

Радыяцыйна-хiмiчны выхад раскладання бялку, разлiчаны на лад
ставе лрыведзснай на рыс. 1 лiнейнай залсжнасцi, складае 0= 
= (3,5+0,7} · 10 2 малеi<ул/100 эВ, што паказвае на нязначныя змяненнi 
у бялковых мiцэлах. Гэта лацвярджаюць даныя па радыяцыйна-хiмiч
ным выхадзе амiяку, разлiчаньтм на ладставе залежнасцi, лаказанай на 
рыс. 2. Велiчыня радьтяцыйна-хiмiчнаrа выхаду амiяку складас G = 
= (0,25± (),03) малеi\УЛ/100 эВ i з'яуляецца якаснай характарыстыкай 
дэструкцыi бялковых малекул i свабодньтх амiнакiслот. 

На рыс. 3 лрыведзены даныя па змяненнi колькасцi вiтамiнау А i С 
у апрамсненым малацэ у залежнасцi ад велiчынi nаrлынутай дозы апра
меньвання. Вiдаць, што колькасць даслсдуемых вiтамiнау з павелiчэн
нем дозы знiжаецца. Раэлiчаныя па кiнетычных крывых (рыс. 3) радыя
цыйна-хiмiчныя выхады раекпадания вiтамiнау А i С нязначныя i скла
даюць G(-A) = (4,1±0,8)-I0-·5 i G(-C)=(8,5±1,3)- l0-3 малекул/ 
100 эВ. Малыя вслiчынi выхадау раскладання вiтамiнау абумоулены, 
вiдаць, радыеахоуным дзеяннем арrанiчных камланентау малака (коль
касць ix каля 13%) у адносiнах да вiтамiнау, канцэнтрацыя якiх велыti 
нязначная i для вiтамiна5' А i С складае 2-lo- s i I0-30/0 адпаведна. 

Метад прамой спектрафотамстрыi, зыкарыстаны намi для кантролю 
за маrчымымi змянення-..i вiтамiнау у алраменсным малацэ, дазволiу 
таксама даць колькасную ацэнку разбурэння вiтамiнау ва узорах. Так, 
наnрыклад, зыходзячы з лададзсных на рыс. 4 УФ-сnектрау вiтамiнау, 
пры дозе 6,7 кГр у малацэ захоуваецца каля 88% вiтамiну С, а лры 
дозе 7,5 кГр - 95% вiтамiну А, што узrадняецца з вынiкамi, лрыведзе
нымi вышэй. 

Бiялагiчную nаунацэннасць i дабраякаснасць апрамененага малэка 
вызначалi па заквашваннi яrо чыстай культурай Streptocщ:cus lactis. 
Адной 3 неабходных умоу, nры якiх, як вядома, адбываецца заквашван
не, 3'яуляюцца суадносiны пажыуных i бiялаriчных камланентау малака, 
а таксама ix хiмiчная структура. 

Вынiкi сквашвання апрамененага i неалраменснаrа малака лададзе
ны у таб.r1. 2. Як вiдаць 3 лрыведзсных даных, бiялаriчная ла5·нацэннасць 
радыяuыйна-~тэрылiзаванаrа малака захоуваеuца, аднак лрацягласць 

':-------'-------'о,кrр 
о 50 100 

J80 
ii, HI,I 

Рыс. 3. Змяненнс колькасцi вiтамiнау А ( 1) i С (2) у аnрамененым малацэ у залеж-
насцi ад велiчынi паглынутай дозы 

Рыс. 4. УФ-спектры водных экстрактау вiтамiну С (1, 3) i спiртаl!ых экстрактау вiта
мiну А (2, 4), выдзеленых з неаорамененаrа малэка ( 1, 2) i аnрамененаrа •доза!! 6,7 
(3) i 7,5 кГр (4); 5, б- спектры стандартных растворау- вiтамiну С у вадзс i вi-

тамiну А у cnipцe 
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Т а б 11 i ц а 2. Асооуныя паказчыкi, якiя характарызуюць сквашвальнасць 
апрамененаrа маnак~ чыстай культурай Streptococcus lactis 

--~----------~~-------------------------------------------

Доза, кГр 

Кантроnь 

0,8 
2,0 
5,6 

10,0 

Арганалеnтыuныя nакаэчыкl ствараемых у малацэ згусткаt: nраL\ягласць 
скоашвання малака, rадэ 

19 25 

чыстым шчыnьны згустак з %1стым 1 шчыльны згустак з 
малочнакiслым смакам малочнакiслым смакам 
шчыльны згустак шчыльны згустак 

згустак няшчыльны тое ж 

няма згустка » 
т~ ж » 

скваll.Н3ання яго павялiчваецца, што сведчыць аб стр~ктурных змяненнях 
у бялковым компле~се малака. . 

Такiм чынам, прымяненне невысокiх доз выпраменьвання для стэры
лiзацыi малака прыкметна не уплывае на колькасць у iм рада пажыу
ных рэчывау. Гэта сведчьщь пра пэуныя перспектывы прымянення да
дзенага метаду для стэрылiзацыi малака, хоць, безумоуна, патрабуюцца 
яшчэ дадатковыя даследаваннi, прынамсi па асноуных пажыуных рэчы
вах, а таксама правядзенне медыка-бiялагi•Iных i санiтарна-гiгiенiчньrх 
тэстау. 
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