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У статті представлені результати досліджень вмісту Кадмію (Cd2+) і 

Плюмбуму (Pb2+) у печінці, нирках, легенях, внутрішньому жирі та деяких м’язах 

благородного оленя. Встановлено відмінності щодо вмісту цих мікроелементів в окремих 

органах і тканинах організму благородного оленя. Найвищий рівень Кадмію спостерігали у 

м’язах задньої кінцівки з сухожиллям, тоді як найвищий вміст Плюмбуму — у нирках. Дещо 

нижчий вміст Кадмію встановлено у спинних м’язах, тоді як нижчий вміст Плюмбуму — у 

серцевому м’язі. Встановлено, що найнижчий вміст Кадмію був у внутрішньому жирі з 

фасцією та серцевому м’язі, найнижчий вміст Плюмбуму — у внутрішньому жирі з фасцією 

та м’язах задньої кінцівки з сухожиллям. У той же час у міжреберних м’язах, найдовшому 

м’язі спини вміст вищезгаданих мікроелементів був майже однаковим. Вміст Кадмію був 

більшим майже вдвічі у легенях та втричі більшим у печінці стосовно вмісту Плюмбуму, і 

майже втричі меншим — у нирках. На основі отриманих результатів досліджень на диких 

тваринах можна розглядати нові підходи щодо мінерального забезпечення організму 

сільськогосподарських тварин. 

Ключові слова: БЛАГОРОДНИЙ ОЛЕНЬ, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, КАДМІЙ, 

ПЛЮМБУМ, МІНЕРАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Відповідь організму на дію токсиканту — результат взаємодії двох процесів: 

пошкодження (деструктивний) та захисту (компенсаторно-адаптивний) [1, 2]. Основним 

механізмом інтоксикації організму Плюмбумом є розвиток оксидативного стресу. 

Встановлено вірогідне зростання активності ензимів антиоксидантного захисту в 

еритроцитах крові коропа лускатого за дії йонів Плюмбуму та пригнічення активності цих 

ензимів за дії вищих доз йонів Плюмбуму (Pb2+), що може вказувати на значне напруження 

захисних систем організму на тлі активації оксидативного стресу. За умов збільшення 

концентрації йонів токсиканта зростає кількість продуктів пероксидного окиснення ліпідів 

(малоновий диальдегід, дієнові кон’югати) в гемолізаті еритроцитів піддослідних риб [3]. 
До шкідливих хімічних елементів належить і Кадмій (Cd2+), який потрапивши в 

організм тварин, сприяє активації процесів перекисного окиснення ліпідів, солі Кадмію 
блокують сульфгiдрильнi групи білків, у тому числі ензимів-антиоксидантів і пригнічують їх 
активність [4, 5]. За умов згодовування бугайцям хлориду кадмію рівень показників 
неензимної системи антиоксидантного захисту у крові бугайців знижувався. За Кадмієвого 
навантаження препарат «Мевесел» активізував неензимну систему антиоксидантного 
захисту організму, при цьому зріс вміст відновленого глутатіону, вітамінів А і Е та Селену 
у крові бугайців [6]. За Кадмієвого навантаження найнижчий рівень показників стану 
антиоксидантної системи спостерігали на 24 добу, що пов’язано з активацією процесів 
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ліпопероксидації та порушенням рівноваги між активністю антиоксидантної системи та 
інтенсивністю перекисного окиснення ліпідів (дієнових кон’югатів та малонового 
діальдегіду) [7]. 

Наявність мікроелементів в організмі та їх накопичення у певних органах і тканинах 

не випадкові, а пов’язані з їх біологічною роллю у процесах життєдіяльності організму в 

цілому. Входячи до складу хімічних комплексів організму, мікроелементи зумовлюють їх 

високу біохімічну і біологічну активність. Деякими авторами встановлено, що вміст 

Плюмбуму у крові корів корелював з концентрацією цього елемента у кормах раціону і був 

на рівні 0,25 мг/л, а Кадмію — 0,22 мг/л, у молоці — 0,24 та 0,04 мг/л, у шерсті корів —1,63 

та 0,13 мг/кг відповідно [8]. 

Як дефіцит, так і надлишок мікроелементів у біосфері призводить до зменшення 

продуктивності тварин, а у деяких, окрім цього, ще й до мікроелементозів, ознаки яких у 

сільськогосподарських тварин розвиваються поступово, тому діагностувати їх складно, 

особливо через те, що часто ці захворювання супроводжуються порушенням обміну речовин. 

У таких випадках слід відрізняти той чи інший мікроелементоз від супутніх захворювань, 

викликаних недостатністю вітамінів, гормонів або порушенням фосфорно-кальцієвого 

обміну в організмі тварин [9]. Відомі різні способи усунення порушень обміну речовин, 

пов’язаних із дефіцитом мікроелементів в раціонах відгодівельної худоби: згодовування 

комбікормів, збагачених мікроелементами — солей, різноманітних наповнювачів та 

біологічно активних речовин. У літературі є дані про використання хелатних комплексів, які 

підвищують доступність мікроелементів і забезпеченість ними організму тварин [10]. 

Застосування вітамінно-мінеральних комплексів не завжди ефективне, що пояснюється 

можливістю взаємодії як між самими вітамінами, так і між вітамінами і макро- або 

мікроелементами [11–13]. 

Метою нашої роботи було визначити вміст Кадмію і Плюмбуму в окремих органах і 

тканинах оленя і на основі цих даних розглянути нові підходи коригування раціонів 

сільськогосподарських тварин мінеральними та біологічно активними речовинами. 

Матеріали і методи. Об’єктом досліджень слугували: тканина печінки, нирок, 

легенів; внутрішній жир та окремі м’язи благородного оленя: серцевий м’яз, м’язи задньої 

кінцівки із сухожиллям, зовнішні та внутрішні м’язи задньої кінцівки, найдовший м’яз 

спини, міжреберні м’язи, проби яких брали від трьох тварин відразу після забою. 

У відібраних зразках тканин визначали вміст Кадмію і Плюмбуму. Зразки попередньо, 

висушували у сушильній шафі за температури +85–+90 °С, потім мінералізували у 

муфельній печі за температури 450 °С. Для полум’яної атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії проби готували кислотною екстракцією, усі розрахунки здійснювали на 

сиру масу тканин [14]. 

Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень нами встановлено, 

що найбільший вміст Кадмію був у м’язах та сухожиллях задньої кінцівки порівняно 

з вмістом цього мікроелемента в інших досліджуваних органах та м’язах благородного 

оленя. Порівнюючи вміст Кадмію в різних групах м’язів благородного оленя встановлено, 

що найменше цього мікроелемента було у внутрішньому жирі з фасцією (1,02 %), 

у серцевому м’язі (1,61 %) та зовнішніх м’язах задньої кінцівки (2,7 %). Щодо досліджуваних 

органів благородного оленя, то найвищий вміст Кадмію (14,30 %) спостерігали у нирці, дещо 

нижчий (12,01 %) — у печінці та ще нижчий (8,54 %) — у легенях (рис. 1).  

Найбільший вміст Плюмбуму спостерігали в нирках (4,56 мг/кг), найменший — у 

внутрішньому жирі з фасцією (0,18 мг/кг), а серед групи досліджуваних м’язів благородного 

оленя найбільший вміст Плюмбуму — у серцевому м’язі (1,73 мг/кг), найменший — у м’язах 

задньої кінцівки з сухожиллям (0,23 мг/кг), у міжреберних м’язах (0,31 мг/кг) (рис. 2). 

 



154 
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Спинні м’язи ; 19,29

Найдовший м’яз 
спини; 5,25

Міжреберні м’язи ; 
3,13

Задня кінцівка 
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Печінка ; 12,01 Внутрішній жир + 
фасції; 1,02

 

Рис. 1. Вміст Кадмію у деяких м’язах і органах благородного оленя, % 
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Рис. 2. Вміст Плюмбуму у деяких м’язах і органах благородного оленя, % 

 

У результаті проведених нами досліджень за вмістом Кадмію і Плюмбуму в окремих 

м’язах та деяких органах благородного оленя не виявлено дефіциту цих мікроелементів. 
 

В И С Н О В К И 
 

У диких тварин, порівняно із сільськогосподарськими тваринами певної 

біогеохімічної зони західного регіону України, є відносно менший дефіцит окремих 

мікроелементів. 

Перспективи досліджень. Лікування та профілактику тварин з ознаками 

мікроелементозів необхідно здійснювати з урахуванням вмісту макро- та мікроелементів в 
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ґрунтах, кормах, воді, раціоні й потреб тварин у цих мінеральних елементах, а також 

адаптації організму тварин до конкретного мікроелементного фону навколишнього 

середовища. Встановлення макро- та мікроелементного складу в окремих органах і тканинах 

різних видів тварин дасть змогу збалансувати раціони не тільки за біологічно активними 

речовинами, а й за макро- і мікроелементами.  
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S U M M A R Y 

 

The results of investigations of the Cadmium (Cd2+) and Plumbum (Pb2+) content in the liver, 

kidneys, lungs, internal fat and some honorable deer's muscles are presented in this article. The 

differences of these trace minerals content in some organs and tissues of honorable deer organism 

were established. The highest Cadmium content was observed in the back limb muscles with 

tendons, while highest Plumbum content was observed in kidneys. Somewhat lower of the 

Cadmium content was determined in the back muscles, while lower Plumbum content was in the 

heart muscle. Determined that the lowest Cadmium content was in the internal fat with fascia and in 

the heart muscle, the lowest Plumbum content was in the internal fat with fascia and in the back 

limb muscles with tendons. At the same time the mentioned above trace minerals content was 

almost the same in the intercostals muscles, in the longest back muscle. At the base of receiving 

results of investigations on wild animals it is received new approaches to trace minerals providing 

of agricultural animal's organism. 

Keywords: HONORABLE DEER, MICROELEMENTS CADMIUM, PLUMBUM 

MINERAL PROVIDING. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

В статье представлены результаты исследований содержания Кадмия (Cd2+) и 

Плюмбума (Pb2+) в печени, почках, легких, внутреннем жире и некоторых мышцах 

благородного оленя Установлены отличия в содержании этих микроэлементов в отдельных 
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органах и тканях организма благородного оленя. Наивысший уровень Кадмия наблюдали в 

мышцах задней конечности с сухожилием, тогда как наивысшее содержание Плюмбума — в 

почках. Несколько ниже содержание Кадмия было в спинных мышцах, тогда как меньшее 

содержание Плюмбума установлено в сердечной мышце. Установлено, что самое низкое 

содержание Кадмия было во внутреннем жире с фасцией и в сердечной мышце, а самое 

низкое содержание Плюмбума — во внутреннем жире с фасцией и мышцах задней 

конечности с сухожилием. В то же время в межреберных мышцах, длиннейшей мышце 

спины содержание вышеупомянутых микроэлементов было почти одинаковым. Содержание 

Кадмия был почти вдвое большим в легких и в три раза больше — в печени относительно 

содержания Плюмбума, и почти втрое меньше — в почках. На основании полученных 

результатов исследований на диких животных можно рассматривать новые подходы 

относительно минерального обеспечения организма сельскохозяйственных животных. 

Ключевые слова: БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, КАДМИЙ, 

ПЛЮМБУМ, МИНЕРАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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