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Summary

The aim of the study was to provide detailed information regarding the distribution of cadmium in sub-
acute poisoning in sheep organisms (single dose intoxication). Special attention was paid to the distribution of
cadmium and potential toxicological threats to mutton consumers. The investigation was carried out on 36
appropriately selected sheep (body weight, age, physiological state, manner of feeding). The control group
consisted of 8 sheep slaughtered before the experiment. The remaining animals were administered a solution
of cadmium chloride (marked with radioactive Cdl09) in a dose of 10 mg/kg body weight, directly into
abomasums. Afterwards, 4 animals were randomly slaughtered each time, subsequently on the l|'tr2"'1r 6t|'r l}tb,
24lh,48rh and 96'Ł days of the experiment. Samples were col|ected from liver, kidneys, spleen, duodenum, stomach,
heart, brain, muscles and diaphragm. Different concentrations of cadmium related to different periods of
slaughter. The terms indicate the high mobility of that metal. No clinical symptoms of cadmium poisoning
were recorded. The organ accumulating the highest amount of cadmium within the first month after intoxi-
cation proved to be the liver, the second and the third highest quantities lyere in the muscles and duodenum. In
kidneys, the highest amount of Cd occurred alter 44 days of poisoning. An exceeded norm of permissible
cadmium concentration of the highest degree was recorded in the femoral muscle, while liver and kidneys
showed only a slightly exceeded norm.
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Od wielu lat wiadomo, ze kadm to wysoce toksycz-
ny pierwiastek zarowno dla 7udzt,jak i dla zwterząt.
Wysoką toksyczność kadmu potęguje fakt, że należy
on do pierwiastkóą które majązdolność stałej kumu-
lacji w organizmach zywych. Pobierany nawet w ma-
łych ilościach z otoczenra przęz dŁuższy czas, może
osiągnąc nawet bardzo wysokie stęzenia w ustroju.
Kadm należy również do pierwiastkow, ktorych okres
biologicznego półtrwania często przekracza czas ży-
cia osobników danego gatunku, aw organizmie czło-
wieka okres ten jest wyjątkowo długi i wynosi 10-30
lat (6).

Człowiek będący ostatnim ogniwem łańcucha tro-
ficznego jest w szczegolny sposób narażony na dzia-
łanie kadmu, Pierwiastek ten możeprzenikać do orga-
nizmu ludzkiego zarówno ze skazonej atmosfery, jak
i z zanle czy szc zonej wody. Naj wazni ej szą j ednak dro -

gą przedostawania się kadmu do organizmu jest spo-
żyw anle pokarmów pochodzeni a roślinneg o i zwlerzę-
cego, w ktorych nastąpił wcześniej ploces kumulacji
tego pierwiastka.

Zatrucia kadmem mogą przebl,egac pod postacią
ostrą podostrą lub przewlekłą co jest uwatunkowane

w głownej mięrze wielkością i drogą podania wchło-
niętej dawki oraz czasem ekspozycj i (6) Zatruciaprze-
wlekłe następujące drogą pokarmowąna\eżą do naj-
częściej badanych i zdarzających się zatt:ttc kadmem
u zwterząt. Kleczkowski (11) stwierdził u krów pasą-
cych się w miejscu usuwania odpadów galwanizacyj-
nych (zawierających w swoim składzie 36,60^ kadmu)
zaburzęnia żołądkowe, przekrwienia i obrzęki płuc,
a takżę zwyrodni enia miązs zowe wątroby i nerek. Kro-
wy padały w 50 minut od wystąpienia pierwszychob-
jawow zatrucia. Również Rotkiewicz (23) u buhajow
pochodzących z terenów nadmiernie skazonych tym
metalem zaobserwow ał zaburzęnia zołądkowo-j elito-
we, niedokrwistośc wątroby i nerek, przekwieniaza-
stoinowe, zwyrodnienia miĘszowe komorek wątro-
bowych, mięśnia sercowego oraz kanaltków nerko-
wych. U zwierząt tych stwierdzono białkomocz i cu-
ktomocz, a także zaburzęnia w gospodarce wapnio-
wej. Podobne procesy chorobowe i zwyrodnieniowe
zaobserwowali też inni (2 1 ).

W Polsce od lat prowadzone są badania mające na
celu określenie wielkości emisji toksycznych metali,
a także stopnia ich kumulacji w tkankach roślinnych



i zwierzęcych. Nieliczne sąjednak badania nad kumu-
lacją kadmu u owiec. W piśmiennictwie krajowym,
a nawet obcojęycznym, odczuwa się szczególnie brak
opracowań na temat rozmleszczenia kadmu w orga-
ntzmie, który został narńony na j ednorazowe toksycz-
ne działante tego pierwiastka. Częściej prowadzono
badania, w ktorych opisano zatruciaprzewlekŁe (24).
Takie b adan ta mająuzas adni enie wówczas, kiedy mv ie -

rzęta długo przebywająw regionach skazonych kad-
mem w niewielkim stopniu. Natomiast przeżuwacze,
w tym równiez owce, mogą ulegać zatruciom incy-
dentalnym (j ednorazow ym) wy ższymi dawkami kad-
mu (l2).

Celem badań. było określenie rozmieszczenia kad-
mu w organizmie owiec w zatruciu podostrym dawką
jednorazową.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w latach l998-2000, w indy-
lvidu a l nym, specj alistyc znym go spodarstwi e rolnyrn, zaj -

rnującym się hodowlą owiec. Gospodarstwo było zlokali-
zowane na terenie typowo rolniczym, w znacznym odda-
leniu od duzych szlaków kornrrnikacyjnych. Ze stada li-
czącego 460 sztuk maciorek rasy merynos polski, urodzo-
nych i wychowanych w tym gospodarstwie wytypowano
do doświadczenia36 sztuk. Wybrane owce niały zbliżoną
masę ciała ok. 55 kg (z odchyleniem 2 kg), byĘ w po-
dobnym wieku (ok. 3 lat) i pochodziły zurodzęńpojedyn-
czych. Wszystkie owce były wcześniej dwarazy matkatni,
ale w okresie trwania doświadczenia nie były w c:,Ęy, alli
tez w laktacji. Do momentu rozpoczęcia doświadczenia
zwierzęta zywiono na połozonych wokół gospodarstwa
pastwiskach, a po wytypowaniu zwierząt do badań wybra-
nej grupie zmieniono metodę chowu na alkierzową. W trak-
cie trwania doświadczenia wszystkim wybranyln owcol],l
podawano indyrvidualnie 0,5 kg owsa, 1 kg siana oraz l kg
ziernniaków dziennie. Zwierzętoltl zapewniono stały do-
stęp do wody, a ściołką była słoma jęczrnienna. Sposob
k armi eni a b ył zgo dny z założeniami zyw i e n i o w ymi s to s o -

wanymi w tym i sąsiednich gospodarstwach hodujących
owce. Wszystkie pasze pochodziĘ z upraw własnych go-
spodarstwa. Przed rozpoczęciem doświadczenia z przygo-
towanego wcześniej owsa i ziemniakow, atakże balotow
z sianem pobrano z3 różnych partii próbki w celu określe-
niazawatlości kadmu w paszy.

Spośród zwierząt losowo wybrano 8 sztuk kontrolnych,
u których po uboju określono wyjściowy poziom kadmu
w wybranychnarządach.

Jednorazowa dawka roztworu kadmu została ustalona
na l0 mg/kg m.c. owcy. Roztwór ten podano wszystkim
owcoln jednorazowo, za pomocą sondy do trawieńca, co
gwarantowało pewnośc podania całej dawki. Objętość daw-
ki wynosiła 50 ml w formie roztworu chlorku kadmu w wo-
dzie redestylowanej CdCl, x 2 H.O (POCh Gliwice); zna-
kowany był radiokadmem (l09Cd Amersham U.K.) w iloś-
ci l,6 pCi/kg masy ciała. Po kazdym podaniu sonda będą-
ca jeszcze w trawieńcu była wielokrotnie przepłukiwana
wodą destylowaną.

Uboje zwierząt przeprowadzano po l, 2, 6, 12, 24, 48
i 96 dniach od podania kadmu. W kazdym z podanych ter-
rninów ubijano losowo po 4 wybrane sztuki zkażdej gru-
py. Po wyklwawieniu i wytrzewieniu zwierzątdo dalszych
badań radiologicznych kazdorazowo pobierano od wszyst-
kich maciorek te same części narządów. Bezpośrednio po
ub oj u p rzeprowadzono makro skop owe b adani a nar ządow
owiec w celu zarejestrowania ewentualnych zmian powsta-
łych na skutek działania kadmu.

Pobrane części narządów i tkanek przewozono do Pra-
cowni Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynarii
w Puławach, gdzie wykonywane były oznaczenia zawar-
to śc i kadmu meto dą radiom etry czn ą (oznaczan o zaw arto ś c
radiokadmu w liczniku scyntylacji ciekłej Packadr TR
2500). Uzyskane dane będące pomiarem zawartości radio-
kadmu w próbce prze7iczano na zawartośc kadmu stabil-
nego.

Wyniki badań opracowano statystycznie. Zastosowano
prograrn Stasistica for Windows ver, 5.0, firmy Stat.Soft.
Inc. l996.

Wyniki iomówienie
Ana|iza chemiczna pasz skannianych w trakcie do-

świadczenia dowiodła, iż procz kadmu podanego
owcom dozołądkowo, niewielkie jego ilości dostawa-
ły się do organizmu tych zwierząt wraz z paszą. Naj-
większe średnie ilości kadmu zanotowano w sianie
łąkowym 0,156 pglg s.m., a następnie w ziamie owsa
0,097 pglg s.m. i bulwach ziemniaka 0,03 pgig s.m.
Wszystkie te wartości mlęszcząsię w odpowiednich,
naj częściej spotykanych zakresach zawarto ści kadmu
w roślinach uprawianych w Polsce (10). Żadna zba-
danych probek materiału roślinnego nte przehoczyła
maksymalnej zawartości kadmu w paszy przęznaczo-
nej dla zwl,erząt gospodarskich wynoszącej 0,5 pglg
s.m. (7).

Owce kontrolne (8 sztuk) poddane ubojowi przed
r o zp o c zęciem do świ adc z eni a ni e wykaryw aĘ p o dwyż -
szonej zawaft o ś ci kadmu w ba dany ch narządach i tkan-
kach. Stęzenie kadmu w badanychnarządach i mięś-
niach podano na rycinach Q-Ę z zaznaczeniem istot-
ności róznic. W tab. 1 przedstawiono współczynniki
korelacji pomiędzy zawartościami kadmu w badanych
próbkach. Zawartość kadmu w tkankach zwierząt go-
spodarskich nie narazonych w sposób szczególny na
działanię tego pierwiastka, zależna jest od wpływu
szeregu czynników, Decydujący wpływ na ilość ku-
mulowanego kadmu ma gatunek zwterząt. Najwięk-
sze zdolności posiadają tkanki koni, które w porów-
nani u z innymi gatunkami zw ier ząt r zeżny ch zaw 1ęr a -
ją stęzenia kadmu od 25 do 50 razy wyższe (26).Prze-
żuwacze należą do zwterząt najbardziej narażonych
na zanięczy szczenia środowiskowe metal ami, ze
względu na system żywienia pastwiskowego w okre-
sie letnim i skarmianie siana w okfesie zimov,rymoraz
sposób pobierania paszy. W świetle niektórych badań,
owce są szczególnie wrazliwe na podwyzszone ilości
kadmu, a ich tkanki i narządy mogą gromadzic więk-



Tab. 1. Współczynniki korelacji prostej pomiędzy kumulacją kadmu w tkankach i narządach owiec

Wąlr0ba- Mózg Dwunastn ica Trzustka

Wąlroba*

Wątroba* *

Nerka

Serce

ś le dziona

Jainik

Mózg

Dwunastnica

Trzu stka

PrzepOna

Mięsień***

1,00

0,93

0,75

0,35

0,34

0,45

0,03

0,05

0,66

0,43

0,20

0,93

1,00

0,85

0,52

0,48

0,57

-0,03

_0,02

0,73

0,54

0,09

0,75

0,85

1,00

0,65

0,40

0,83

0,07

-0,11

0,79

0,77

-0,06

0,35

0,52

0,65

1,00

0,54

0,81

0,17

_0,23

0,79

0,79

_0,21

0,34

0,48

0,40

0,54

1,00

0,33

0,30

-0,29

0,35

0,30

0,07

0,45

0,57

0,83

0,81

0,33

1,00

0,06

0,04

0,85

0,87

-0,34

0,03

_0,03

0,07

0,17

0,30

0,06

1,00

_0,25

0,04

0,] ]

-0,06

0,05

_0,02

_0,11

_0,23

_0,29

0,04

_0,25

1,00

0,19

-0,06

_0,42

0,66

0,73

0,79

0,79

0,35

0,85

0,04

0,19

1,00

0,7l

-0,18

0,43

0,54

0,77

0,79

0,30

0,87

0,,l1

-0,06

0,77

1,00

_0,29

0,20

0,09

-0,06

_0,21

0,07

-0,34

-0,06

_0,42

-0,1 8

-0,29

1,00

Objaśnienia: * próbka pobrana zbrzegl. brzusznego prawego płata waJroby, ** próbka pobrana z płata ogoniastego (mix z całości),
*** - próbka pobrana z mięśnia dwugłowego uda, pogrubioną czcionką oznaczol7o wartości istotne przy p < 0,05

sze ilości tego pierwiastka w porównaniu z innymi
pr zeżlw aczami. K rup a (I 7 ) p orównuj ąc ilo ści kadmu
kumulowanego w narządach i tkankach przeżuwaczy
zaobserwo w ał, że owce grom adzlły sześciokrotnie
większe ilości tego metalu w wątrobie i nerkach w po-
równaniu z próbkami pochodzącymi z tych samych
narządow koz. Według innychbadan, owce gromadzą
znacznie więcej kadmu odbydła (18).

Zastosowane j ednora zow e, dozołądkowe podanie
niskiej dawki kadmu (10 mg/kg m.c. owcy) spowodo-
wało szybkąodpowiedź w postaci średnio pięciokrot-
nego, w porównaniu z grupąkontrolną wzrostu jego
poziomu w badanych nauądach i tkankach owiec,
Zmianyteobserwowano jużpo 24 godzinach od chwili
podania. Na szybkość wchłaniania kadmu mtał bez
wątpienia wpŁyw sposób jego podania, Podanie chlor-
ku kadmu do trawieńca znacznię przyspieszyło jego
wchłanianie. Równiez inni autorzy wskazują na łat-
wość przedostawania się kadmu z przewodu pokar-
mowego do ustroju zwierzęcia. W badaniach wyko-
nywanych przęz Houperta (9) na owcach ustalono, ze
okres połowicznej absorpcji kadmu, po doustnym jego
podaniu wynosi 36-255 minut. Wysoki wzrost pozio-
mu kadmupo jednorazowym zatruciu kadmem buhaj-
ków zanotował równie ż Zmudzki (27 ).

W doświadczeniu tym przy zatruciu podostrym,
najwyższąilość Cd oznalzono w 96 dni po podaniu,
co wskazuję nabardzo długi okres jego eliminacji.
Houpert (9) rowniez dowodzi, ze koncentracja kadmu
we krwi owiec (po usunięc tu żr ódła nar ażenia), możę
ltrzymywać się na wysokim poziomie przęz 360 dni
od momentu ekspozycji, natomiast wykryvalne ilości
kadmu mogąpozostawać we krwi do 540 dni.

Badania nad transportem kadmu w ustroju wykona-
nę na zNvlęrzętach w}ka zaĘ, że pierwiastek ten wę krwi
częściowo zostaje zwlązany z nisko cząsteczkowym
białkiem - metalotioneiną (MT), częściowo zbtałka-
mi o masie cząsteczkowejrzędu40 000-60 000 -praw-

dopodobnie albuminami (19), atakżę z hemoglobiną
krwinek częrwonych (14). Kadm szybko przentka
zkrwt do tkanek rożnychnarządow, osiągając najwyż-
sze stęzenie wwątrobie i nerce (kora), a jego rozmiesz-
częnlę pomiędzy tymi dwoma narządami zależy od
drogi podania i wielkości dawki. Duże możliwości
gromadzenia kadmu przęz wątrobę i nerkę zwlazanę
sągłównie z obecnościąw nich MT (5, 25). Po jedno-
r azowy m nar ażeniu naj wi ększe j e go i 1o ś c i znaj duj e -
my jednak w wątrobie (25). W niniejszych badaniach
również to potwierdzono w kolejnych pięciu termi-
nach uboju (do 24. dnia po zatruciu). W 48 dni po za-
truciu nastąpiło wyrównanie stęzeń pomiędzy nerką
i wątrobą. W 96 dni po zatruciu nerka zgromadzlła jlż
prawie dwukrotnie więcej kadmu niż wątroba (ryc. l).
Wydaje się, ze takirozHad kadmu pomiędzy badany-
mtnarządami jest charakterysĘczny dla zatrucia owiec
jednorazową dawką. Potwierdzają to w pewnym sen-
sie badania przeprowadzone na innych gatunkach zwie-
rząt, jednakżę w późniejszym okresie następował
wzrost ilości kadmu w nerce znacznię przewyższają-
cy zawańość w wątrobte (20,27).Początkowe, niskie
zawartości kadmu w nerce powodowane są Ęm, ze
podczas gdy stężenie tego pierwiastka w wątrobie
w zr asta b ezpo śre dni o p o p o daniu, j e go pr zemieszcze -
nie do nerek wymaga czasu (25). W niniejszym do-
świadczeniu dopiero po 48 dniach od momenfu zatru-
cta zawartość kadmu byŁabardzo zbliżona pomiędzy
wątrobą a nerką. Miller (20) po 14 dntach od jednora-
zowego doustnego podania kadmu stwierdził, ze stę-
żenie tego pierwiastka w narządach i mięśniach tych
zwterząt zmntejszyło się w następującej kolejności:
wątroba > nerki > jelito cienkie > trawieniec. Van Bru-
węane (2) podając jednorazowo CdI09 krowom po 97
dniach od toksykacjt, oznaczył aż 50,60ń tego metalu
w wątrobie i23% w nerkach.

Istotne różntcę w zawartości kadmu wykazane w tej
pr acy pomiędzy poszcze golnymi okresami sugeruj ą



żę mętaltennależy do pierwiastków
bardzo mobilnych w organizmie. I1oś-
ci kadmu oznaczane w poszczegol-
nych terminach wydaj ą się zalezne od
fazy jego wędrówki w organizmie,
atakże od zdolności do akumulacji
tego pierwiastka przez poszczegolne
narządy. Badając stęzenia kadmu
w zależności od terminu uboju w wąt-
robie, (zarówno w płacie prawym, jak
i w płacie ogoniastym), okazało się,
że do 12. dnia po podaniu kadmu za-
wartość tego metalu charakteryzowa-
ła się duzą stabilnością.

Zmniejszentę zaw artości kadmu
w wątrobie po 24 dniach od zatrucia
możę świadczyc o spadku ogólnego
stopnia koncentracji kadmu w ustro-
j,-r (ryc. 1). Czas obniżonej retencji
kadmu nie jest jednak długi, ponie-
ważpo 48 dniach jego poziom wraca
do stęzenia z pierwszego stabilnego
okresu, apo 96 dniach ulega dalsze-
mu (choć nieistotnemu) wzrostowi.
Wzrost ten jest tŁumaczony redysĘ-
bucją Cd z innych części ciała zwtę-
rzęcia. Ponowny wzrost stęzenia tego
metalu we krwi spowodowany jest
jego eliminacjąz organów i tkanek,
co powoduje podniesienie stęzenia
kadmu w wątrobie, atakże w niektó-
rych innych narządach(9,25). W ba-
daniach wykazano rownież pewną
zmienność w zdolności do wiązania
kadmu pTzęz częśc brzuszną płata
prawego w stosunku do płata ogonias-
tego wątroby. Mozna przypuszczać,
żę zalężnośó ta jest uwarunkowana
roznicami w szybkośc i wiązania, jak
i eliminowania kadmu w poszczegól-
nych częściach wątroby, co potwier-
dzająbadania Holma (8) wykonane
na bydle.

Wyniki badań określające zmiany
stopnia wtązania kadmu przez nerkę
w czasie są charakterystyczne dla za-
trucia podostrego i jednorazowego
tym pierwiastkiem. Niski poziom
kadmu w pierwszym okresie po za-
truciu wskazuje na długość okresu
potrzebnego do przedostania się
większych ilości kadmu do nerki (15). Należy pod-
kreślić, ze wzrost poziomu kadmu notowany po pierw-
szych pięciu terminach nie przekroczył istotnie war-
to ś c i oznac zony ch w uboj u kontrolnym, j ednak w mia-
ręupływu czastJ,następuje bardzo szybki jego wzrost
(ryc. 1), azęgo głównym powodem może byc następu-
jący proces eliminacji tego metalu z innych narządów
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Ryc. 1. Zawartość kadmu w wątrobie (plat prawy i płat ogoniasty) oraz w nerce
w poszczególnych terminach uboju
Objaśnienia: -różnice istotne (p < 0,001) pomiędzy wskazanymi . okresami apozo-
stałymi terminami badań; - różnice istotne (p < 0,05) pomiędzy wskazatyml o okre-
sami a pozostałymi terminami badań; * róznice istotne (p < 0,001) pomiędzy grupą
kontrolną a poszczególnymi terminami badań; o róznice istotne (p < 0,05) pomiędzy
grupą kontrolną a poszczególnymi terminami badań; śrędnia - średnia łączna zawar-
tość kadmu w danym narządzie ozl7aczonawe wszystkich siedmiu terminach badań

terminach uboju
Objaśnienia jak w ryc. 1

i tkanek z powrotem do krwiobiegu. Takie zjawisko
stwierdzili inni autorzy zajmujący się tym zagadnie-
niem (15, 25). Postępujący wzrost zawartości kadmu
w nerkach możnathlmaczyc wzrostem zdolności syn-
tezy MT nerkowej w miarę upływtl czasu od zatrucia.

Analizując stęzenie kadmu w śledzionie (ryc. 2),
należy zwrócić uwagę, ze w pierwszych trzęchtermi-
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Ryc. 2. Zawartość kadmu w śledzionie, trzustce i dwunastnicy w poszczególnych
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Ryc. 3. Zawartość kadmu lv jajnikach i mózgu w poszczcgól-
nych terminach uboju
Objasnienia 1ak w ryc. l .

nach badań (do szostego dnia) ilość jego stopniowo
wzTasta. Po 12 dniach od zatrucia proces eliminacji
kadmu pTzewy ższaj e go kumulacj ę, czego bezpo śred-
nim skutkiem jest obnizenie poziomu tego metalu.
Prawdopodobnie proces redystrybucji kadmu, prowa-
dzący do wzrostu jego stęzenia w śledzionie, jest po-
dobny jak w wątrobie i nerce. Wydaje się, ze nie jest
jednak ażtak silny, o czymmożę świadczyć zmniej-
szenie się stopnia wlązania kadmu w ostatnim termi-
nie. Miller (20) u kóz wymienia śledzionę na trzecim
miejscu (zgromadziła ona I] ,24o^ podanej dawki/kg
m.c.) po wątrobie i nerkach pod względem możliwoś-
ciwiązania kadmu.

W dwunastnicy (ryc. 2) wysoki po-
ziom kadmu wydaj e się uwarunkowa-
ny jej funkcją w organizmie - to ob-
szar największego wchłaniania i ku-
mulacji kadmu w jelitach, Według
Koo (13) absorpcja kadmu w dwu-
nastnicy jest trzy razy większa od
wchłaniania tego pierwiastka w jeli-
cie czczym i krętym. Dwunastnica j est
pierwszym odcinkiem jelit najbar-
dziej narażonym na wchłanianie kad-
mu, co dodatkowo możebyc spowo-
dowane tym,że następuje tu wydzie-
lanle żółci i sokow trzustkowych. Na
ilość kadmu zgromadzoną w dwu-
nastnicy wpłynęło przede wszystkim
wysokie wchłanianie tego metalu juz
w pierwszym dniu po jego podaniu;
w drugim terminie nastąpił juz gwał-
towny spadek świadczący o zmniej-
szeniu wchłaniania. U innych zwię-
rząt gospodarskich stęzenia kadmu

Medycyna Wet. 20M,60 (7)

w dwunastnicy po zatruciu tym pierwiastkiem były
zbliżone (16,20).

Obserwowane zmiany stężenia kadmu w trzustce
(ryc.2) są zblizone do zawartości w wątrobie. Nalezy
więc przyplszczać, ze w obu tych narządach mamy
do czynieniazezbliżonymi procesami. Po spadku iloś-
ci nagromadzonego kadmu w drugim terminie nastę-
puje w trzustce okres stabillzacjtjego poziomu. Po-
dobnie jak w wątrobie, równiez i w trzustce po upły-
wtę 24 dni od zatrucia, stwierdzono przewagę elimi-
nacji kadmunadjego wiązaniem, apo 48 dniach znacz-
ne zwiększenie jego kumulacji. Podobny mechanizm
u szczurów wykazał Kostonis (l6).

Istotny (7,5-krotny) wzrost zawartości kadmu
w mózgu (ryc. 3) świadczyc moze o dość łatwym prze-
chodzeniu kadmu przęz barierę krew-mózg w przy-
padku zwiększone go narażenia na ten pierwiastek. Na
brak tej bariery wskazuje takżę Zmudzki (27), który
swoje doświadczenie prowadził na buhajkach.

Analizując gromadzenie kadmu wjajnikach (ryc. 3),
wafio zwrocjc uwagę, że ptzez 24 dni poziom ozna-
czanego pierwiastka był na względnie niskim i stabil-
nym poziomie.Znaczny wzrost zawartości kadmu zo-
stał stwierdzony dopiero po 48 i 96 dniach. Wskazuje
to na ograniczonązdolność jajnikow do wiązaniakad-
mu, występującądopiero po upływie określonego cza-
su. czego następstwem mogą byc zmiany w układzie
r on o dczy m, pr ow adzące nawet do c ałkowitej b ezpłod-
ności. Szczegolnie często zaburzęnia w płodności po-
j aw i aj ą s i ę u zw i e rz ąt nar ażony ch na pr zewlekłe dzia-
łanie kadmu. Stałe narażenie,prry wztastających moz-
liwościach gromadzenia tego pierwiastka moze rów-
niez prowadzić do obntżania ruchliwości plemników
i zaburzenia procesu spermatogenezy, a nawet atrofię
i martwicę jajnikow oraz jąder, co prowadzi do całko-
witej niepłodności (3, 22).
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Wybrane mięśnie: serca, przepony i dwugłowe uda
(ryc. 4) rownież zgromadziły znaczne ilości kadmu,
Zwłaszcza stęzenia ozrraczone w próbach pobranych
z mięśni dwugłowych uda charakteryzowały się dość
wysokimi warto ściam |. pr zy znaczny ch wahaniach
(średnio 0,268 sl"glgprzy 0,192 pglgw sercu i 0,188
pglg w przeponie). Porownując średnie stężenie kad-
mu w sercu, przeponie i mięśniu dwugłowym uda po-
jawiają się róznice, które, byc może, wynikają z ich
budowy histologicznej i pełnionych funkcj i ftzjologicz-
nych. Duza koncentracja tego metalu we krwi, która
pojawia się i utrzymuj ę przęz kilka dni po intoksyka-
cji (4), możębyc przyczyną stopniowego wysycania
tkanki mięśniowej tym metalem. Znaczny spadek za-
wartości kadmu zaobserwowano dopiero po24 dniach
odzatrucia (.yc. a). Różnice pomiędzy zdolnościągro-
madzenta kadmu pomiędzy mięśniami wykazał Bireś
( 1 ), ktory zafr uw aŁ owc e o dp ad ami pr zemysłowymi z a-
wierającymi ten pierwiastek oraz Miller (20) prowa-
dzący badania na kozach zatnlwanych jednorazowo
kadmem- stwierdzili ont,że mięśnie szkieletowe gro-
madząwięcej kadmu niż mięsień sercowy.

Obliczenia statysĘczn e vrykazaĘ istnienie wysokich
dodatnich zależnośct pomiędzy niektórymi narząda-
mi i tkankami (tab. 1). Wyliczone współczynniki ko-
relacji mogą być pomocne w prognozowaniu stężeń
kadmu w narządach i mięśniachzwierzątpo incyden-
talnym zatnlctll tym pierwiastkiem. Szczegolnte wy-
sokie, dodatnie zalężności pojawiĘ się pomiędzy stę-
zeniem kadmu w jajnikach i przeponie (0,87), pomię-
dzy j aj nikami a trzustką (0, 8 5 ), j aj nikami a nerką (0, 83 )
oraz jajnikami a sercem (0,81).

Niepokojący jest fakt, żę jednorazowę narażęnie
owiec na dziŃante kadmu po dożołądkowym podaniu
im 10 mg Cd/kg m.c. tego metalu prakĘcznie wyklu-
cza możliwo ść wykorzystania ich j ako matęriał rzeź-
ny. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.01,
2003 roku ustala jako dopuszczalną nonnę stęzenie
kadmu w mięśniach do 0,05 pglg tkanki, natomiast
w wątrobie do 0,5 pelei nerkach do 1,0 pglg tkanki.
W mięśniu dwugłowym uda badanych owiec wykryto
średnio 0,268 sl"glg, co znacznie przeWacza dopusz-
czalnąnonnę i wyklucza ich mięso ze spozycia. Na-
wet po 96 dniach od zatrucia stężenie kadmu prze-
l<raczaŁo jeszcze prawie pięciokrotnie dopuszc zalną
nolmę.

Srednia zawartośc kadmu w wątrobie w czasie trwa-
nia doświad czenia utrzymywała się na granicy dopusz-
czalnej nofiny, jedynie w szóstym i siodmym w nie-
wielkim stopniu ją przekroczyła. Przekroczenie do-
puszczalnej ilości kadmu w nerce było nieznacznę,
a najwyższą warto ść zanotowano w Ęm narządzie po
96 dniu od zatrucia.

Wystąlienie licznych istotnych korelacji pomiędzy
badanymi narządamtmoze mieć zastosowanie w diag-
nostyce toksykolog icznej.
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