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ЭПIЗААТАЛОГIЯ ПАРАЗIТОЗАУ БУйНОй РАГАТАА ЖЫВЕЛЫ 
НА ЗАБРУДЖАНАй РАДЫЕНУI(ЛIДАМI MSICЦOBACЦI 

Пры nаладаннi у арганiзм жывёлы радыенуклiды устуnаюць у лра· 
цэсы мстабалiзму, якiя уключаюuь ix nранiкнснне, псрамяшчэнне па асоб
ных органах i тканках, дэланiраванне i вывядзенне. Пранiкненне ра
дыенуклiдау залежыць ад узросту жывёлы, i у всльмi маладых асобiн 
для некаторых радыенуклiдау я но можа наблiжа1ща да 100%. Налрык· 
лад, у нованароджаных цялят, ягнят, казлянят i nарасят лранiкненне 
Srg(, адnаведна у 11 ,6, 14,3, 15,3 i 5,1 раза больш iнтэнсiунае, чым у 
да рослай жывёлы ( 1]. 

Згодна з нашымi меркаваннямi, на забруджанаii радыенуклiдамi 
мясцовасцi nавiнны змяняцца суадносiны у сiстэме паразiт-гаспадар 
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у сувязi з пэунымi парушэннямi абмсну рэчывау у арrанiзме жывё.1ы. 
Наяуныя лiтаратурныя даныя сведчаць npa тое, tнто у зонах павыша
най радысактыунасцi у людзей назiралася павышаная алерriзацыя, па
вя.1iчваJJася колькасць некаторых вiрусных, бактэрыяльных i гельмiн
тозных захворванняу. 

Устаноулсна, што радысактыунае апраменьванне павышае заража
взсць жывёлы i пашырас вiдавы склад паразiтау (2]. Вядома, што за
бруджванне мясцовасцt радыенуклiдамi прыводзiць да павелi<tэння 
заражанасцi рыжых палёоак ге.1ьмiнт.амi, прычым адбывасцца рост як 
экстэнсiунасцi, так i iнтэнсiунасцi зарэжэння ix нематодамi [3]. 

У сувязi з выказаным мы паставiлi перад сабой мэту вывучыць 
распаусюджаннс некаторых паразiтарных хвароб буйно~ рагатай жы
вё.ш на забруджанай радыенуклiдамi мясцовасцi. 
Матэрыялы i метады даследаванняу. ДасJJедаваннi праводзiлi у зо

нах радыеактыунага забруджвання ~ узроунсм радыяцыi 1-15 Ки/км2 

(rаугас «Нараулянскi», ка.1гас iмя ХХ nартз'езда КПСС, калгас с:Са
вецкая Бе"1арусь:. Нараулянскага раёна, саугас iмя бО-годдзя Вялiкага 
Кастрычнiка Веткаускага раёна, кашас iмя Урыцкага Гомельскага 
раёна Гамельекай вобласцi) i блiзкiм да натуральнага (калгас iмя Ка
лiнiна, эксперыментальная база «Курасоушчына:. Мiнскага раёна i 
эксnсрыментальная база «Зазер'е» Пухавiцкага раёна Мiнскай воблас
цi), а таксама у аддзеле nаразiталогii БелНДIЭВ iмя С. М. Выша.1е
скага. 

Для выву<tэння сезоннай i узроставай дынамiкi эймерыёзау i крып
таспарыдыёзу буйной рагатай жывёлы, а таксама расnаусюджання 
гэтых iнвазiй у залежнасцi ад тэхналогii абследавалi 1935 жывёлiн, 
прыгатавалi i вывучылi 4069 прэпаратау. 

Выяулеине аацыст эймерый у фекалiях жывёлы праводзiлi па мета
ду Кацельнiкава-Хрэнава ( 1974). Знойдзеныя аацысты эймерый адмы
валi вадаnраводнай вадой пры цэнтрыфугаваннi 1500 аб/мiн на праця
гу 2 мiн i праводзiлi спаруляцыю у 2,5%-ным растворы бiхрамату калiю 
у тэрмастаце пры тэмпературы 27 °С. Пры rэтым улiчвалi спаруляцыi 
кожнага выдзеленаrа вiду эймерый. 

Выяулеине аацыст крыптаспарыдый праводзiлi метадам натыунаrа 
мазка фекалiй, фiксава.1i вадкасцю Нiкiфарава i афарбоува.1i Шt 
Цыль-Нiльсену. 

Вынiкi даследаванняу. У зоне ра.дыеактыунаrа забруджвання мяс
цовасцi з узро~нем радыяцыi 1-15 Ки/км2 экстэнсiунасць iнвазавання 
эймерыямi у цялят в а узросце 21 дзень, 1, 2, 3, 5, б мес, цялушак i кароу 
склала адпаведна 3,33% 11,76, 2,19, 4,04, 8,51, 13,20, 10,0 i б,77%. Адзiн
кавае выдзяленне эймерый адзнача.1i }· двухмесячных цялят, ад адзiн
кавага да слабага (да 20 аацыст у noлi зроку) -у цялят да 21 дня, 
1 мес, б мес i кароу, слабае (20 аацыст у полi зраку) -у пяцiмесячных 
цялят i цялушак, ад адзiнкавага да сярэдняга (да 40 аацыст у noлi 
зраку) -у трахмесячных ця.rtят. 

Пры гэтым вызначана пяць вiдау эймерый: Е. bovis, Е. alabamensis, 
Е. auburneпsis, Е. bukidnonensis, Е ellipsoidalis, якiя выдзялялiся адпа
осдна ~ 37, 14, 3, 3 i 1 выпад~у. Монаiнвазiя Е. bovis, Е. alabamensis, 
i Е. auburnensis адзначалася адпаведна у 30, 9 i 2 вьшадках. Тройчы 
Рыдзелена сnалучанас паразiтаванне Е. bovis i Е. alabamensis i 
па аднаму разу спалучанас nаразiта ванне Е. bovis +Е. alabamensis+ 
+Е. bukidnonensis; Е. bovis+ Е. ellipsoidalis; Е. bukidnonensis+ Е. ala
bamensis. 
, У цялят да 21 дня адзначалася монаiнвазiя Е. bovis, у аднамесяч
ных цялят- монаiнвазii Е. bovis, 'Е. alabamensis i Е. auburncnsis -
адпаведна у б, 2 i 2 выnадках, у двухмесячных - монаiнвазii Е. bovis 
i Е. alabamensis (па 50%). У трахмесячных цялят адзначалася мона
iнвазiя Е. alabamensis у 3 выпадках i сnалучанас паразiтаванне Е. bo
vis+E. alabameпsis+E. auburпensis+E. bukidnonensis. У пяцiмесячных 
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цялят вызна•1аны монаiнвазii Е. bovis i Е. alabameпsis i спалучанас па
разiтаванне Е. bovis+E. alabamensis; Е. bovis+E. ellipsoidalis i Е. ala
bamensis +Е. bukidnonensis, у шасцiмесячных цялят назiралiся мона
iнвазii Е. bovis, Е. alabamensis i спалучанас паразiтаванне гэтых вiдау 
эймерый. У цялушак адзначалася монаiнвазiя Е. bovis, у кароу
у 12 выпадках монаiнвазiя Е. bovis i спалучанас паразiтаванне Е. bo
vis+ Е. elabameпsis + Т. bukidnonensis. 

Вызначана, што у зоне радыеактыунага забруджвання з узроунем 
радыяцыi 1-15 Кн/км2 летам адзначалася заражэнне эймерыямi трох-, 
пяцiмесячных цялят, цялушак i кароу. Экстэнсiунасць iнвазii пры rэтым 
склала адпаведна 9,0, 7,14, 11,11 i 7,47%. Iнтэнсiунасць выдзялення 
аацыст эймерый у цялят i кароу была слабай, у цялушак- ад елабай 
да сярэдняй. Увосень экстэнсiунасць iнвазii эймерыямi у цялят 21-дзён
наrа уз росту склала 8,33%, у цялят в а узросце 1 мес- 15,78, у 5 м ее-
9,67%, у цялушак i кароу- адпаведна 8,33 i 5,44%. У зiмова-веснавы 
перыяд адзначалася iнвазаванасць эймерыямi у цялушак i кароу. Экс
тэнсiунасць iнвазii пры гэтым скла.тtа адпаведна 4,00 i 13,72%. Iнтэн
сiунасць выдзялення эймерый была елабай (да 20 аацыст у полi зроку). 

Выяулена, што у rэтай зоне на комплеi<сах iнтэнсiунасць iнвазii 
эймерыямi у сярэднiм склала 6,20, на фермах -7,45%, найбольшая 
экстэнсiунасць iнвазii адзначалася у абодвух выпадках у цялят ва узро
сце 1-6 мес. На комплексах выдзялялiся эймерыi чатырох вiдау: 
Е. bovis, Е. alabamcnsis, Е. auburncnsis, Е. bukidnoncnsis, а на фер
мах -то.тtькi трох: Е. bovis, Е. alabamensis, Е. cllipsoidalis. 

Час, неабходны для спаруляцыi эймерьrй, у rэтай зоне для Е. bovis 
склау 59,04±3,84 гадз, для Е. alabamensis- 105,84±3,6, для Е. aubur
ncnsis- 54,72±1,68, для Е. bukidnonensis- 154,56±4,08 i для Е. ellip
soidalis- 154,56+0,17 гадз. 

У зоне з узроунем радыяцыi, блiзкiм да прыроднага, экстэнсiунасць 
iнвазii эймерыямi у цялят ва узросце 1, 2, 3, 4, 5 i 6 мес, цялушак i ка
роу склала адпаведна 5,00, 13,04, 61,81, 56,29, 21,81, 32,14, 35,59 i 6,31 %. 
У цялят ва узросце 1 мсс адзначадiся монаiнвазii Е. bovis i Е. alaba
mensis i спалучанас паразiтав~нне гэтых вiдау эймерый. 

У двухмесячных цялят адзначалiся монаiнвазii Е. bovis i Е. alaba
mensis i спалучанас паразiтаванне гэтых вiдау эймсрый. У трохмесяч
ных цялят адзначалiся монаiнвазii Е. bovis, Е. alabamensis, Е. aubur
nensis i спалучанас паразiтаванне Е. bovis+ Е. alabameпsis, у чатырох
месячных- монаiнвазii Е. bovis, Е. alabamcnsis, Е. auburnensis i 
сnалучанас паразiтаванне Е. bovis +Е. alabamensis, у пяцiмесячных
монаiнвазii Е. bovis, Е. alabamcnsis, Е. auburnensis i спалучанас пара
зiтаванне Е. bovis+ Е. alabamensis, у шасцiмесячных- монаiнвазii 
Е. bovis i Е. alabamensis, а таксама спалучапае паразiтаванне Е. bo
vis+E. alabamensis, Е. bovis+E. cШpsoidalis, Е. alabamcnsis+E. ellip
soidalis. У цялушак адзначалiся монаiнвазii Е. bovis, Е. alabamensis, 
Е. auburnensis i спалучанас паразiтаванне Е. bovis +Е. alabamensis, 
у кароу- монаiнвазii Е. bovis, Е. alabamensis, Е. atlburnensis, Е. bukid
nonensis i спалучанас паразiтаванне Е. bovis+ Е. alabamensis. 

Высокая экстэнсiунасць iнвазii эймерыямi ва )'се сезоны года адзна
чалася у трох-, чатырохмесячных цялят. 3 летняrа, асенняга i да зiмо
ва-веснавоrа перыяду у цялят ва узросце 3 мес яна склала адпаведна 
100, 60 i 26,66% i )' цялят ва уЗросце 4 мес- 100, 43,66 i 48,38%. Вы
сокая экстэнсiунасць iнвазii эймерыямi )' зiмова-веснавы перыяд адзна-
чалася у двухмесячных цялят- 44,11%. · . 

Пры rэтым аналаriчна, як i у зоне з узроунсм радыяцьн 1.-15 Ки/км2, 
выдзялялася пяць вiдау эймерый: Е. bovis, Е. alabamensJs, Е. aubur
nensis, Е. ellipsoidalis i Е. bukidnonensis. Летам адзначалiся монаi.нва
зii Е. bovis i Е. auburnensis у цялят ва узросце 3-5 мес, цялушак 1 ка
роу. Увосень монаiнвазii Е. bovis назiралiся у цялят. ва ·узросце да 
21 дня, 5-6 мес i у кароу, монаiнвазii Е. alabameпsJs- у цялят да 
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21 дня i 3-4 м ее. Спадучанае паразiтаванне Е. bovis+ Е. alabamensis 
назiралася у цялушак i кароу. Спалучэннi Е. bosiv+ Е. alabameпsis+ 
+Е. ellipsoidalis i Е. alabamensis+ Е. ellipsoidalis адзначалiся толькi 
у цялят ва узросце 6 мес. 

Заражанасць эймерыямi на комплексах i фермах у зоне радыеак
тыунага забруджвання з узроунем радыяцыi, блiз.кiм да прыроднага, 
склала адпаведна 22,01 i 12,88%. Найбольшая экстэнсiунасць заражэн
ня на комплексах назiралася у цялят ва узросце 3 i 4 мес i склала ад
nаведна 52,23 i 56,25%. J?ысокая экстэнсiунасць iнвазii на фермах 
таксама была у цялят 3 i 4 мес (адпаведна 23,07 i 21,95%), аднак са
мая высокая - у 6 м ее (26,92%). 

Як на комплексах, так i на фермах выдзялялася па тры вiды эйме
рый: Е. bovis, Е. alabamensis i Е. auburnensis на комплексах i Е. bovis, 
Е. alabamensis i Е. bukidnonensis на фермах. Часцей за усё сустрака
лiся монаiнвазii гэтых вiдау. 

У зоне з узроунем радыяцыi 1-15 Ки/км2 у 1 г фекалiй сrrантанна 
iнвазаванай жывёлы выд.зялялася у сярэднiм 30,63±5,18 аацыст эйме
рый, у зоне з узроунем радыяцыi, блiзкiм да прыроднага,- 14,79±2,05 
аацыст эймерый (што nрыкладна у 2 разы менш, чым у зоне з узроунем 
радыяцыi 1-15 Ки/км2). Час, неабходны для сnарулявання Е. bovis у гэ
тай зоне, склау 59,76± 1,68 гадз, для Е. alabamensis- 104,16±2,16 гадз. 

Пры вывучэннi узроставай дынамiкi крыптаспарыдыёзу устаноуле
на, што у зоне з узроунем радыяцыi l-15 Ки/кмz крыnтаспарыдыi вы
дзялялiся у цялят ва узросце да 21 дня, 2 i 5-6 мес, цялушак i кароу; 
экстэнсiунасць iнвазii пры гэтым склала адnаведна 0,79%, 3,36, 0,61, 
1,75 i 2,05%. НаИбольшая экстэнсiунасць iнвазii адзначалася у цялят 
ва узросце 2 мес. Найбольшая iнтэнсiунасць выдзялення адзначалаея у 
гэтых жа цялят: ад адзiнкавай да выеокай (да 40 аацыет у полi зроку). 
У астатнiх узроставых груп жывёлы iнтэнеiунасць выдзялення была ад 
адзiнкавай да елабай (да 10 аацыст у rюлi зраку). 

Пры вывучэннi сезоннай дынамiкi крыптаспарыдыёзу устаноулена, 
што у гэтай зоне майбольшая экстэнсiунасць iнвазii крыптаспарыдыямi 
летам еклала 1,33% пры адзiнкавай iнтэнсiунасцl выдзялення, уво
сень- 1,16% лры елабай (да 10 аацыст у полi зроку) iнтэнеiунасцi вы
дзялення i у зiмова-веснавы лерыяд- 0,92% пры ~нтэнсiунасцi выдзя·
лення ад адзiнкавай да выеокай (больш за 20 аацыст у лолi зроку). 
Найбольшыя экетэнсiунасць iнвазii i iнтэнеiунаець выдзялення аацыет 
адзначалiся у двухмесячных цялят. , 

Экстэнсiунасць iнвазii крыптаспарыдыямi у гэтай зоне на комплЕ!к
сах склала 1,32, на фермах- 1,06%. Найбольшае заражэнне адзнача
лася у двухмесячных цялят: на комплексах i фермах-адпаведна 4,54 
i 3,19%. 

У зоне з узроунем радыяцыi, блiзкiм да прыроднага, крылтаспары
дыi выдзялялiся у цялят да 21 дня, у 1, 2, 3 i 4 мес. Экстэнсiунасць 
iнвазii еклала адпаведна 9,52, 2,38, 1,16 i 4,87%. 

Пры вывучэннi еезоннай дынамiкi крыптаепарыдыёзу буйной рага
тай жывёлы устаноулена, што у гэтай зоне летам аацысты крыптаспа
рыдый не выдзялялiся. Экстэнсiунасць iнвазii крыптаспарыдыямi вы
расла увосень да 9,41, у зiмова-веенавы перыяд- да 4,09% пры iнтэн
сiунасцi выдзялення ад адзiнкавай да сярэдняй (да 20 аацыст у полi 
зраку) (таблiца). Экстэнсiунасць iнвазii крыптаепарыдыямi на комп
лексах i фермах склала адпаведна 0,66 i 5,09%. Найбольшая экстэнсiу
насць iнвазiй адзначалася у цялят да 21-дзённаrа узросту: адпаведна 
на комплексах i фермах 3,03 i 33,33%. 

У зоне з узроунем радыяцыi 1-15 Ки/км2 у 1 г фекалiй спантанна 
iнвазаванай жывёлы выдзялялася у сярэднiм 141,83±26,52 аацыст 
крыптаспарыдый; у зоне з узроунем радыяцыi, блiзкiм да лрыродна
га,- 70,91 ± 15,09 аацыст, што у 2 разы менш. У абедзвюх зонах адзна
чалася пераважнае выдзяленне таустасценных аацыст крыптаспарыдый. 

7. Весцi ААН Беларусi Nt 2 97 
( 



Сезонная .1,ынамiка крыптаспарыдыёзу буilноА раrатай жывёлы у зоне радыеактыунаrа 
забруджвання мясцовасцi э уэроунем радыяцыi 1-15 Ки/км2 

Уз рост 
Зiма-вясна \--...,.--У-с_яr_о..,.----
1 11 1 111 1 11 1 111 

Да 21 дня 20 45 1 2,22 61 126 1 0,79 
1 мес 16 29 38 83 
2 мес 25 1 4,00 39 1 2,56 55 2 3,63 119 4 3,36 
3 мес 15 36 67. 118 
4 мес 25 43 59 127 
5 мес 36 63 63 1 1,58 162 1 0,61 
6 мес 9 9 39 1 7,69 57 1 1, 75 
Цялушкi 19 34 53 
Каровы 60 2 з.зз 132 3 2,27 51 243 5 2,05 
'Усяго 225 3 1,33 430 5 1' 16 433 4 0,92 1088 12 1,10 

. ~-а s; в а r а. I - абс.1едавана rалоу, II- сярод ix iнваэавана, III- экстэнсiунасць 
IHBЗЭII, %. 

У гэтых жа зонах nры даследаваннi 450 nрэпаратау крывапаразiтау не 
выдзелена, а значыць, меркаваць пра уплыу узроуню радыяцыi i тэхна
логii на заражанасць буйной рагатай жывёлы гэтымi мразiтамi не 
уяуляецца маrчымым. 

Вывады 

1. У зоне радыеактыунага забруджвання з узроунем радыяцыi 1-
15 Ки/км2 у буйной рагатай жывёлы выдзелена nяць вiдау эймерый: 
Е. bovis, Е. alabamensis, Е. auburnensis, Е. bukidnonensis i. Е. ellipsoi· 
·dalis. . 

2. Праведзеныя у параунальным асnекце даследаваннi буйной ра
гатай жывёлы на заражанасць некаторымi nрасцейшымi паказалi, што 
iснуе nэунае адрозненне памiж iнвазаванасцю жывёлы у зоне радыеак
тыунага забруджвання i у зоне з узроунем радыяцыi, блiзкiм да nры
роднага. Так, nры забруджваннi 1-15 Ки/кмz iнтэнсiунасць iнвазаван
ня буйной рагатай жывёлы эймерыямi была у 2 разы больш высокай, 
чым у зоне з узроунем радыяцыi, блiзкiм да nрыроднага. 

3. Iнтэнсiунасць выдэялення аацыст крыnтасnарыдый у буйной ра
гатай жывёлы у зоне з узроунем радыяцыi 1-15 Ки/км2 была у 2 разы 
больш выеокай у nараунаннi з зонай з узроунем радыяцыi, блiзкiм да 
nрыроднага. 

Summary 

Preva1ence of Eimeria and Cryptosporidium spp in cattle was studied in districts 
\Vith 1-15 IO/Km2 radiation levels and in districts where radiation Jevel was similar to 
natural one. In districts with radionuclide pollution animals were observed to Ье more 
severely infected Ьу parasitic protozoa. 
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