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У статті узагальнені наявні в літературі дані про значення Купруму, як одного із незамінних 

мікроелементів, необхідних для нормальної життєдіяльності овець та важливого компонента 
мінерального живлення овець. Описано важливу роль Купруму у різних метаболічних процесах, за-
хворювання, які виникають за нестачі або надлишку Купруму в організмі, потребу овець у цьому 
мікроелементі та його значення для підвищення продуктивності тварин і покращення якості їх 
продукції. 
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Вівці за різними напрямами продуктивності 
займають перше місце серед сільськогоспо-
дарських тварин. Від них отримують вовну, м’ясо, 
овчину, молоко. Велике значення у вівчарстві має 
не тільки високий загальний рівень годівлі, а й 
збалансованість раціонів за мінеральними еле-
ментами. В організації повноцінного мінерально-
го живлення велике значення мають мікроеле-
менти. При нестачі мікроелементів у овець по-
гіршується апетит, затримується ріст, порушуєть-
ся обмін речовин, внаслідок чого знижується 
продуктивність [1, 3, 18]. 

Одним із незамінних мікроелементів, необ-
хідних для нормальної життєдіяльності овець 
відносять Купрум, оскільки він є важливим ком-
понентом мінерального живлення та має широ-
кий спектр дії на більшість процесів, які прохо-
дять у організмі тварин [4, 9]. 

Купрум – елемент Ι групи періодичної си-
стеми. Даний мікроелемент відноситься до біо-
тиків, нестача яких приводить до значних пору-
шень в обміні речовин. Іони Купруму порівняно з 
іонами інших металів активніше взаємодіють з 
білками, утворюючи стійкі комплекси. Купрум 
являє собою виключно ефективний каталізатор і 
легко переходить з одного валентного стану в 
інший, може бути як донором, так і акцептором 
електронів. Іони Купруму використовуються у 
захисних механізмах клітин, зокрема, для за-
побігання токсичної дії похідних кисню. Маючи 
різні валентні стани, Купрум залежно від природи 
і розташування лігандів дозволяє Купрумутриму-
ючим білкам охоплювати широкий інтервал окис-
но-відновних потенціалів; у складі цитохромокси-
дази є ферментом дихальних ланцюгів. Купрум 
підсилює перехід неорганічного заліза в органічні 
сполуки, сприяючи синтезу гемоглобіну. Крово-
творна – одна з основних його функцій, яка ка-
талізує включення заліза в структуру гема і спри-
яє дозріванню еритроцитів на ранніх стадіях ро-
звитку. При його дефіциті зменшується кількість 
еритроцитів без змін у них концентрації ге-

моглобіну. Купрум також впливає на процеси 
мієлінізації в нервовій системі, стимулює імуно-
логічний захист на первинній і вторинній відповіді 
[13, 18, 20, 23]. 

Основним джерелом надходження Купруму 
в організм є корми, з яких абсорбується 5-10 % 
міді дорослими тваринами й 15-30 % молодня-
ком. Вміст Купруму у кормах визначається в ос-
новному його запасами в ґрунті та змінюється в 
широких межах (1-100 мкг/кг корму). Бобові рос-
лини та різнотрав’я містять більшу кількість Куп-
руму, ніж злакові; із ґрунтів найбагатшими Купру-
мом є червоно- та жовтоземи, а також чорноземи, 
бідні – торфові і болотисті ґрунти [2, 7]. 

В тілі дорослих тварин вміст Купрум у ста-
новить 1,5-2 мг на 1кг знежиреної маси тіла. 
Вміст Купруму у цільній крові овець становить у 
середньому 80-120 мкг%, а у сироватці – 60-80 
мкг%. У дорослих овець розподіл його в організмі 
такий: у печінці – 72-79 %, у м’язах – 8-12 %, шкірі 
та вовні – 9 %, скелеті – 2 % [7, 9, 12]. 

Роль Купруму в живих організмах дуже 
специфічна і цей елемент не може бути заміне-
ний жодним іншим. Купрум бере участь у проце-
сах еритропоезу, синтезу гему, стимулює всмок-
тування заліза в травному тракті і його 
мобілізацію з тканин, входить до складу багатьох 
ферментів (цитохромоксидаза, тирозиназа, уре-
аза) та інгібує активність лужної фосфатази, 
амілази, ліпазипепсину. Також, Купрум входить 
до складу таких ферментів, як фенолаза і ге-
моціанін, що здатні переносити кисень подібно до 
гемоглобіну. Іони Купруму зв’язують токсини 
мікроорганізмів і підсилюють дію антибіотиків на 
деякі ферменти (тирозинйодиназа, сульфідокси-
даза та ін.), на які Купрум впливає як активатор, а 
на інші ферменти (діастаза, пепсин, уреаза) дія 
Купруму пригнічуюча. Відмічається також пози-
тивний вплив Купруму на вуглеводний обмін, 
прискорюючи процеси окиснення глюкози і за-
тримуючи розпад глікогену, Купрум сприяє 
нагромадженню його в печінці. Основна маса 
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Купруму нагромаджується у печінці, м’язах і ске-
леті (85 %), до 9 %-в шкірі і шерсті, до 6 % у крові 
й до 5 %-в інших органах. За нестачі Купруму у 
печінці вміст її в крові дуже змінюється. В проце-
сах пігментації Купрум здійснює вплив на утво-
рення меланіну. Головною функцією Купруму в 
організмі слід вважати його участь у процесах 
тканинного дихання. Процеси дихання забезпе-
чуються ферментами – оксидазами, що мають 
окиснювальні властивості. До складу оксидази 
входить не менше як чотири атоми Купруму. Куп-
румвмісні білки (аскорбатоксидаза, церуло-
плазмін та ін.) беруть участь у різноманітних 
біологічних процесах: від перенесення електронів 
до окиснення різних субстратів. Іони Купруму 
беруть участь у процесах транспорту амінокислот 
і, таким чином, впливають на швидкість білкового 
обміну. Купрум стимулює виведення азоту з ор-
ганізму, тим самим підсилюючи розпад білків у 
тканинах [9, 13, 14, 17]. 

Купрум необхідний для утворення кістково-
го мозку, оскільки бере участь у складних 
біохімічних процесах, що відбуваються в місцях 
пошкодження кісткової тканини в процесі її реге-
нерації. Також бере участь у біосинтезі ге-
моглобіну, еластину, каталази, пероксидази. Куп-
рум сприяє транспортування вітаміну С в ор-
ганізмі, тобто каталізує окиснення аскорбінової 
кислоти до дегідроаскорбінової, яка, у свою чер-
гу, швидше проникає в еритроцити. Виявлено 
певну взаємозалежність між Купрумом і 
вітамінами групи А, Е та К: вітамін А пригнічує 
каталітичну дію Купруму, а Купрум підсилює ви-
користання тканинами вітамінів Е та К. Купрум 
активує дію інсуліну та гальмує дію адреналіну, 
стимулює діяльність гормонів гіпофіза та усуває 
токсичну дію тироксину. Інтенсивність всмокту-
вання Купруму залежить від складу кормів. Так, 
солі Купруму з амінокислотами та жирними кис-
лотами всмоктуються краще, ніж солі мінераль-
них кислот. Використання Купруму в організмі 
значно знижується за надлишку в кормах кальцію 
та різко підвищується у самок в період лактації 
(частина Купруму виділяється разом з молоком). 
Сполукам Купруму належить друге після сполук 
заліза місце в ролі каталізаторів окисно-
відновних процесів в організмі. Купруму необ-
хідна для нормальної життєдіяльності мікрофло-
ри передшлунків, здійснення процесів остеогене-
зу, захисних функцій організму, пігментації та 
кератинізації вовни [7, 9, 12, 16]. 

Вміст Купруму в плазмі крові в нормі 
підтримується в досить вузьких межах. Тому, 
застосовуючи солі Купруму в годівлі тварин, вар-
то враховувати антагонізм, що існує між міддю і 
деякими хімічними елементами, зокрема, цинком, 
залізом, молібденом. Для нормальної жит-
тєдіяльності та високої продуктивності овець 
необхідно не менше 3 мг Купруму на 1 кг сухої 
речовини корму [2, 8, 21]. 

Гіпокупроз у тварин характеризується ане-
мічністю видимих слизових оболонок внаслідок 
гіпохромної анемії, при цьому знижується вміст 
Купруму в крові та печінці. Дефіцит Купруму в 
кормах негативно впливає на якість вовни овець. 
Вона втрачає еластичність, звивистість і вла-
стивість розтягуватись, а у овець з темним коль-
ором на штапелі з’являються світлі смуги («тиг-
рова вовна»). Одночасно з втратою пігменту по-
гіршуються фізико-хімічні властивості вовни. 
Шерстний покрив у більшості тварин скуйовдже-
ний, сухий, ламкий. Шкіра стоншена, суха, жиро-
поту у ягнят дуже мало. Вовна у тварин грубіє, 
втрачається її природній колір, еластичність; кіст-
ки стають м’якими й крихкими, у тварин зникає 
апетит, сповільнюється їх ріст і розвиток, зни-
жується молочна продуктивність, порушуються 
відтворні функції. Дефіцит Купруму у тварин мо-
же бути результатом споживання ними підвище-
них доз молібдену і сульфатів, що блокують за-
своєння Купруму. Вівці особливо чутливі до не-
стачі Купруму. У ягнят розвивається ензоотична 
атаксія, яка призводить до паралічу кінцівок і 
загибелі в перші тижні після народження. У до-
рослих овець анемія розвивається при зниженні 
рівня Купруму в крові до 0,10-0,12 мг/л. Нестача 
міді викликає зміни морфологічного складу крові, 
що проявляються розвитком мікроцитарної гіпо-
хромної анемії і зниженням кількості лейкоцитів. 
При вивченні морфологічного складу крові, крім 
зниження вмісту гемоглобіну, встановлено також 
зниження кількості еритроцитів і лейкоцитів, ге-
матокриту та абсолютного вмісту гемоглобіну в 
одному еритроциті. Зменшення кількості лейко-
цитів супроводжується зміною співвідношення 
лімфоцитів до нейтрофілів з коефіцієнтом 0,43-
0,64 при нормі, що перевищує одиницю. Кількість 
еритроцитів становить 5-6 Т/л, вміст гемоглобіну 
- 40-45 г/л. У сироватці крові і молоці вміст Куп-
руму дорівнює відповідно 10-60 мкг/100мл і 40-
60 мкг/л [4, 5, 6, 14, 15]. 

Виробничі досліди показують, що жива ма-
са молодняку овець, який отримував підгодівлю 
Купрумом, збільшилась в середньому на 5-7%. 
При недостатньому вмісті Купруму у кормах ре-
комендують давати сірчанокислу мідь дорослим 
вівцям по 8-12 мг, а молодняку по 4-6 мг. Клінічно 
гіпокупроз і ензоотична атаксія ягнят проявля-
ються порушенням функцій нервової системи у 
вигляді атаксій, парезів та паралічів кінцівок, 
розладом дихання і серцевої діяльності [11, 12]. 

Гіперкупремія викликає токсикоз, у цих 
випадках у крові виявляється підвищена концен-
трація Купруму, у тварин спостерігається пере-
родження печінки, розвивається жовтяниця. 
Надлишок Купруму в раціоні може стати причи-
ною гострого або хронічного отруєння тварин. 
Найчастіше воно виникає у овець, внаслідок зго-
довування їм великої кількості концкормів, що 
містять багато Купруму. Тварини можуть отрую-
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ватися мідним купоросом, який застосовують у 
сільському господарстві для боротьби з грибко-
вими хворобами рослин. Надлишок Купруму 
виділяється жовчним міхуром, нирками, шкірою, 
слизовими оболонками дихального апарату. Як 
за недостатнього (0,012 мг), так і за надлишково-
го (0,36 мг) вмісту в організмі Купруму, спо-
стерігається ослаблення імунобіологічної реак-
тивності організму. Розвивається анемія, свербіж 
шкіри, порушуються функції кровоносної, м’язової 
та нервової систем. Експериментально виклика-
на у тварин мідна недостатність призводила до 
затримки росту та розвитку кістяку, супровод-
жується депігментацією волосяного покриву, 
полисінням та дерматитами. У тварин відмічають 
множинні розлади сполучної тканини, у тому чис-
лі деформацію скелета і суглобів та судинні ане-
вризми [5, 17, 19]. 

Експериментально доведено, що Купрум 
запобігає виникненню окисних і енергетичних 
стресів. Також отримуючи з кормами сполуки тако-
го металу, як Купрум, тварини набувають стійкості 
до інфекції з боку шкірного покриву та слизових 
оболонок шлунково-кишкового тракту і дихальних 
шляхів. Це пов’язано зі здатністю цього елементу 
зменшувати проникність стінок кровоносних судин 
та покривних тканин щодо інфекції [23]. 

При збалансованій годівлі кітних маток 
можна певною мірою регулювати вовнову про-
дуктивність майбутнього приплоду. Так, при зба-
лансованій за всіма поживними речовинами їх 
годівлі у ягнят краще розвивається шкіра, а в її 
товщі – волосяні цибулини, від кількості яких за-
лежить настриг вовни у дорослих овець.  Якщо ж 
годівля кітних маток неповноцінна, незбалансо-
вана за протеїном і мінеральними елементами, 
ягнята народжуються з тонкою шкірою, в якій 
мала кількість волосяних цибулин. У таких ягнят, 
коли вони виростають, навіть за повноцінної 
годівлі вовнова продуктивність буде низькою [8, 
10, 12, 22]. 

Ягнята народжуються майже без запасів в 

організмі мінеральних елементів, особливо 
мікроелементів. Тому вони дуже чутливі до не-
стачі мінеральних елементів у молоці матері, а в 
подальшому – в кормах рослинного походження. 
Нестача в раціоні будь-якого мікроелемента при-
зводить до порушення обміну речовин, затримки 
росту і розвитку, часто до появи специфічних 
захворювань (анемія, рахіт тощо). Тому з перших 
днів життя ягнятам рекомендовано згодовувати 
мінеральні добавки, що містять необхідні макро- і 
мікроелементи, з окремих годівниць, краще в 
суміші з концентратами, додаючи їх до основного 
корму в межах 2-2,5 %. Нестача мікроелементів у 
раціонах ягнят приводить до поїдання шерсті та 
землі, що являється основною причиною високо-
го рівня загибелі тварин. Для визначення потреби 
тварин у мінеральних елементах необхідно знати 
величину надою і склад молока. В перших чотири 
місяці від овець отримують за добу близько 0,8-1 
кг молока, середній склад якого: білка – 5,5 %, 
жиру – 6,7 %, цукру – 5,7 %, кальцію – 0,19 %, 
фосфору – 0,14 %. Якщо знати величину викори-
стання кальцію і фосфору, можна визначити 
норми мінерального живлення для підсисних 
маток. При недостатньому надходженні міне-
ральних елементів з кормами і добавками 
підсисні матки худнуть, знижується їх молочна 
продуктивність, з’являється голодна тонина вов-
ни [2, 4, 6, 11]. 

Висновок. Проаналізувавши вищенаве-
дене, можна вважати, що Купрум відіграє важли-
ву роль у життєдіяльності овець та є незамінним 
компонентом їх мінерального живлення. Без його 
участі не можуть в повній мірі проходити ті чи інші 
обмінні процеси. Нестача або надлишок Купруму 
в організмі овець спричиняє виникнення різно-
манітних захворювань, що супроводжуються 
зниженням продуктивності тварин. Також, поряд 
із балансуванням раціонів за основними пожив-
ними речовинами, особливу увагу слід приділяти 
вмісту в них мікроелементів, функції яких в ор-
ганізмі дуже різноманітні. 
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Микитин Л.Е., Яценко И.В., Бинкевич В.Я. Медь – важный компонент физиологических 

процессов в организме овец 
В статье обобщены имеющиеся в литературе данные о значении меди, как одного из неза-

менимых микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности овец и важного ком-
понента минерального питания овец. Описаны важную роль меди в различных метаболических 
процессах, заболевания, которые возникают при недостатке или избытке меди в организме, по-
требность овец в этом микроэлементе и его значение для повышения продуктивности животных 
и улучшения качества их продукции. 

Ключевые слова: минеральное питание, микроэлементы, овцы, метаболические процессы, 
медь, дефицит, гиперкупремия, гипокупроз. 

 
Mykytyn L., Yatsenko I., Binkevych V. Copper – an important component of physiological pro-

cesses in the sheep organizm 

The article summarized the available data in the literature about the importance of copper as one of 
the essential trace elements necessary for normal functioning of sheep and important component of mineral 
nutrition of sheep. We described the role of copper in various metabolic processes, diseases that occur due 
to lack or excess copper in the body need sheep in this trace element and its importance for improving ani-
mal productivity and improve the quality of their products. 

Keywords: mineral nutrition, minerals, sheep, metabolic processes, copper, deficit, hipercoppermia, 
hipocopperose. 

 
Дата надходження до редакції: 31.03.2015 р. 
Рецензент: д.вет.н., професор Камбур М.Д. 
 

  

http://www.organicvet.co.uk/Sheepweb/disease/
https://www.daff.qld.gov.au/animal
http://www.openfields.org.uk/topics/livestock-and-dairy/sheep-production/forage-type-and-copper
http://pharmplex.com.au/Technical/copper_deficiency_cattle_sheep.htm/
http://www.zdrowawelna.pl/slow-kilka-o-welnie-owczej/

