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ЗМІНИ ВМІСТУ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ 

РОДИНИ -6 У ПЕЧІНЦІ Й СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ 

ВІДГОДІВЕЛЬНИХ БУГАЙЦІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ 

У РАЦІОНАХ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ  

 

Здійснено порівняльну оцінку вмісту біологічно активних 

поліненасичених жирних кислот родини -6 у кормах раціону з їх 

вмістом у печінці і скелетних м’язах та середньодобовими 

приростами молодняку великої рогатої худоби. Встановлено, що 

введення соняшникової олії та доксану до раціону відгодівельного 

молодняку великої рогатої худоби викликає вірогідне зростання вмісту 

біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -6 в 

печінці та скелетних м’язах. Також встановлено позитивну кореляцію 

між зростанням вмісту поліненасичених жирних кислот родини -6 у 

тканинах, стимуляцією обмінних процесів в організмі й збільшенням 

інтенсивності росту відгодівельних бугайців і поліпшенням біологічної 

цінності яловичини. 

Ключові слова: відгодівельні бугайці, соняшникова олія, доксан, 

поліненасичені жирні кислоти родини -6, інтенсивність росту, 

біологічна цінність яловичини. 

 

Вступ. Аналіз даних літератури та попередні результати наших 

досліджень свідчать про те, що основні корми, які використовують для 

годівлі великої рогатої худоби, містять невелику кількість 

есенціальних жирних кислот родин -3 і -6. Крім того, в зв’язку з 

наявністю у великої рогатої худоби передшлунків велика кількість 

кормових есенціальних жирних кислот родин -3 і -6 

трансформується у менш цінні мононенасичені та насичені жирні 

кислоти [7, 10, 12–15, 17, 19, 21–23, 27–29, 31–34]. Тому в 

жирнокислотному складі яловичини міститься невисокий рівень 

есенціальних поліненасичених жирних кислот родин -3 і -6 [10, 12–

15, 22–24, 29, 32, 34].  
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Відомо, що есенціальні поліненасичені жирні кислоти родин   

-3 і -6 входять у клітинні мембрани усіх тканин організму, а також 

виконують свої специфічні функції. Зокрема із поліненасичених 

жирних кислот родин -3 і -6  у тканинах тварин синтезуються 

специфічні похідні: простагландини, тромбоксани та лейкотриєни [1–

3, 11]. Так, простагландин F2α, утворений із ейкозатетраєнової-

арахідонової жирної кислоти, яка належить до родини -6, є 

регулятором відтворної функції самок тварин [16, 33]. Також 

встановлено, що простагландини, попередниками яких є 

поліненасичені жирні кислоти родини -6, стимулюють синтез 

прозапальних цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП-α) у тканинах тварин 

[8, 20, 25, 30], а простагландини, утворені із поліненасичених жирних 

кислот родини -3, в свою чергу стимулюють синтез у тканинах 

тварин протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10) [18, 25, 26, 30]. 

Доведено, що досягти підвищення рівня есенціальних жирних 

кислот у кінцевих продуктах тваринництва, зокрема яловичині, можна 

шляхом додаткового введення до раціону відгодівельного молодняку 

великої рогатої худоби джерел есенціальних поліненасичених жирних 

кислот [12–15, 17, 22–24, 27, 29, 32, 34]. Таким чином можна 

поліпшити біологічну цінність яловичини. 

У зв’язку з цим метою досліджень є встановлення особливостей 

накопичення  кормових есенціальних поліненасичених жирних кислот 

родини -6 у печінці та скелетних м’язах відгодівельного молодняку 

великої рогатої худоби для поліпшення біологічної цінності 

яловичини.  

Матеріали і методи. Дослід проведено на 30 відгодівельних 

бугайцях поліської м’ясної породи у ФГ “Білак” Самбірського району 

Львівської області. 

Відгодівельних бугайців методом аналогів за походженням, 

віком та живою масою було поділено на три групи, по 10 голів у 

кожній. Контрольна група бугайців отримувала стандартний 

господарський раціон. Перша (І) дослідна група бугайців за 1 місяць 

до планового забою отримувала в складі розсипного комбікорму 

соняшникову олію в кількості 100 мл/гол./добу (як джерело 

есенціальних жирних кислот родини -6). Друга (ІІ) дослідна група 

бугайців за 1 місяць до планового забою отримувала в складі 

розсипного комбікорму соняшникову олію в кількості 100 мл/гол./добу 

та синтетичну речовину доксан у кількості 2 мг/кг маси тіла, яка 

протидіє біогідрогенізації ненасичених жирних кислот у рубці.  
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Діючими речовинами доксану є додецилсульфат натрію та 

синтетичний катіонний кополімер вінілпіролідон, які при взаємодії у 

водному середовищі утворюють поліелектролітний комплекс [4]. 

Завдяки специфіці своєї будови, цей полікомплекс при введенні в 

організм тварин з кормом або питною водою проявляє власну 

поверхневу біологічну активність. 

На початку та в кінці досліду визначали масу тіла 

відгодівельного молодняку великої рогатої худоби. У кінці досліду 

було проведено плановий забій по 5 бугайців із кожної групи та для 

лабораторних досліджень відібрано зразки печінки й скелетних м’язів 

(найдовшого м’яза спини), в яких було визначено хімічний склад 

яловичини (волога, жир, зола і білок) [5]. Також у відібраних зразках 

печінки та скелетних м’язів методом газо-рідинної хроматографії 

визначали вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот 

родин -3 (ліноленової, ейкозапентаєнової, докозатриєнової, докоза-

пентаєнової та докозагексаєнової) і -6 (лінолевої, ейкозадиєнової, 

ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової-арахідонової, докозадиєнової та  

докозатетраєнової) [9], тобто було визначено біологічну цінність 

яловичини. Крім того, за наведеним вище методом досліджено 

жирнокислотний склад використаної в досліді соняшникової олії. 

Отриманий цифровий матеріал опрацьовано методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Обчислювали середні арифметичні величини (М) та похибки середніх 

арифметичних величин (±m). Зміни вважали вірогідними при Р<0,05, 

Р<0,01 і Р<0,001. Для розрахунків було використано комп’ютерну 

програму MS Excel 2003 [6]. 

Результати та обговорення. Склад раціону відгодівельних 

бугайців контрольної та І і ІІ дослідних груп та вміст у кормах 

лінолевої та ліноленової кислот показано у табл. 1. 

 

1. Вміст лінолевої (-6) та ліноленової (-3) кислот у раціоні 

піддослідних бугайців 

Корми раціону  

та їх кількість, кг 

Жирні кислоти, г 

лінолева ліноленова 

Сіно злаково-бобове, 4,0 19,2 4,2 

Сінаж злаково-бобовий, 10,0 50,3 20,4 

Брага пшенична, 20,0 8,8 2,1 

Комбікорм, 4,0 67,5 2,4 

Меляса, 0,5 1,2 0,2 
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Наведений вище раціон для відгодівельних бугайців містить 

147,0 і 29,3 г відповідно лінолевої та ліноленової кислот, які в 

організмі тварин є попередниками більш довголанцюгових і 

ненасичених жирних кислот родин -6 і -3.  

З табл. 2 видно, що серед спектра жирних кислот соняшникової 

олії домінуючою є лінолева есенціальна жирна кислота. Остання в 

організмі тварин є попередником більш довголанцюгових і 

ненасичених жирних кислот родини -6 (ейкозадиєнової - 20:2, 

ейкозатриєнової - 20:3, ейкозатетраєнової-арахідонової - 20:4, 

докозадиєнової - 22:2 та докозатетраєнової - 22:4). Названі похідні 

порівняно з їх попередницею – лінолевою кислотою – мають більшу 

біологічну цінність у складі яловичини. 
 

2. Жирнокислотний склад застосованої в досліді соняшникової 

олії, % 

Жирні кислоти 

та їх код 
Вміст 

Лауринова, 12:0 0,3 

Міристинова, 14:0 0,5 

Пентадеканова, 15:0 0,7 

Пальмітинова, 16:0 5,7 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,4 

Стеаринова, 18:0 4,8 

Олеїнова, 18:1 21,6 

Лінолева, 18:2 61,5 

Ліноленова, 18:3 3,3 

Арахінова, 20:0 0,8 

Ейкозаєнова, 20:1 0,4 

ω-3/ω-6 0,05 
 

Додавання до раціону бугайців І і ІІ дослідних груп 

соняшникової олії приводить до зростання в ньому кількості лінолевої 

та ліноленової кислот відповідно на 37,7 і 10,2 % (табл. 3). 
 

3. Вміст лінолевої  та ліноленової кислот у раціоні піддослідних 
бугайців, г 

Жирні  
кислоти 

Групи бугайців 
контрольна І дослідна  ІІ дослідна 

Лінолева 147,0 202,4 202,4 
Ліноленова 29,3 32,3 32,3 
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Зростання вмісту ліноленової та особливо лінолевої кислот у 

раціоні відгодівельних бугайців у завершальний період їх 

вирощування приводить до підвищення інтенсивності їх росту (табл. 

4). 

 

4. Інтенсивність росту піддослідних бугайців (М ± m, n = 10) 

Досліджувані 

показники 

Групи бугайців 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Маса тіла бугайців, кг:    

на початку досліду 476,6 ± 2,29 476,5 ± 2,01 476,8 ± 2,07 

у кінці досліду 508,8 ± 2,34 509,8 ± 1,80 511,0 ± 2,11 

Приріст маси тіла 

бугайців: 
   

загальний, кг 32,2 ± 0,55 33,3 ± 0,37 34,2 ± 0,39** 

середньодобовий, г 1073,3 ± 18,41 1109,9 ± 12,22 1140,1 ± 12,97** 
Примітка: тут і далі * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001. 

 

З табл. 4 видно, що бугайці І та особливо ІІ дослідних груп, які 

отримували у складі раціону відповідно добавку соняшникової олії та 

суміш соняшникової олії з доксаном, порівняно з тваринами 

контрольної групи, яких утримували на господарському раціоні, за 

дослідний період мають вищі середньодобові прирости маси тіла 

відповідно на 36,6 і 66,8 г. 

Дані табл. 5 показують, що за вмістом вологи, жиру, золи і білка 

у найдовшому м’язі спини істотної міжгрупової різниці не виявлено. 

 

5. Хімічний склад найдовшого м’яза спини відгодівельних 

бугайців (M ± m, n = 5), % 

Показник 
Групи бугайців 

контрольна І дослідна  ІІ дослідна 

Волога 76,5 ± 0,23 76,3 ± 0,31 75,9 ± 0,18 

Жир 2,4 ± 0,07 2,6 ± 0,09 2,7 ± 0,06 

Зола 1,0 ± 0,04 1,0 ± 0,04 1,1 ± 0,04 

Білок 20,1 ± 0,14 20,1 ± 0,22 20,3 ± 0,25 

 

Встановлено, що у печінці відгодівельного молодняку великої 

рогатої худоби І і II дослідної груп порівняно з тваринами контрольної 

групи концентрація поліненасичених жирних кислот родини -6 

вірогідно вища відповідно на 0,07 і 0,12  г/кг сирої маси (табл. 6).  
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6. Вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот 

родини -6 у печінці та скелетних м’язах відгодівельних бугайців 

(M ± m, n = 5),  г/кг сирої маси  

Досліджувані  

тканини 

Групи бугайців 

контрольна І дослідна  ІІ дослідна 

Печінка 0,44 ± 0,014 0,51 ± 0,015** 0,56 ± 0,012*** 

Скелетні м’язи 0,23 ± 0,011 0,28 ± 0,009** 0,31 ± 0,011*** 
 

Вміст наведених вище жирних кислот у скелетних м’язах (най-

довшому м'язі спини) бугайців І і II дослідної груп є також вірогідно 

більшим ніж у тварин контрольної групи (різниця становить відповід-

но 0,05 і 0,08 г/кг сирої маси). Однак слід відзначити, що вміст жирних 

кислот родини -6 у скелетних м’язах є значно меншим ніж у печінці. 

Отже, наявність соняшникової олії (як джерела попередника по-

ліненасичених жирних кислот родини -6) у раціоні бугайців І дослід-

ної групи та соняшникової олії і речовини доксан (як інгібітора проце-

сів біогідрогенізації ненасичених жирних кислот) у раціоні бугайців ІІ 

дослідної групи сприяє зростанню вмісту біологічно активних поліне-

насичених жирних кислот родини -6 у їх печінці та скелетних м’язах. 

Наведені дані свідчать про інтенсивнішу трансформацію лінолевої 

кислоти із шлунково-кишкового тракту у досліджувані тканини відго-

дівельних бугайців. У свою чергу зростання вмісту поліненасичених 

жирних кислот родини -6 у печінці та скелетних м’язах відгодівель-

них бугайців сприяє підвищенню біологічної цінності яловичини. 

Збільшення трансформації лінолевої кислоти із шлунково-киш-

кового тракту та зростання вмісту біологічно активних поліненаси-

чених жирних кислот родини -6 у тканинах відгодівельних бугайців 

за наведеного вище їх вмісту у раціоні супроводжується підвищенням 

трансформації іншої поліненасиченої жирної кислоти – ліноленової – 

та збільшенням концентрації поліненасичених жирних кислот родини 

-3 у печінці та скелетних м’язах (табл. 7).  

 

7. Вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот 

родини -3 у печінці та скелетних м’язах відгодівельних бугайців 

(M ± m, n = 5),  г/кг сирої маси  

Досліджувані  

тканини 

Групи бугайців 

контрольна І дослідна  ІІ дослідна 

Печінка 0,20±0,005 0,22±0,007* 0,23±0,009* 

Скелетні м’язи 0,10±0,005 0,11±0,005 0,12±0,005* 
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Відомо, що довголанцюгові ненасичені жирні кислоти родин  

-3 і -6 в організмі тварин виконують різні функції в складі таких 

похідних, як простагландини, тромбоксани і лейкотриєни. Слід 

відзначити, що жирні кислоти родини -3 порівняно з жирними 

кислотами родини -6 більшою мірою активують функціональну 

активність клітинних мембран та метаболічні процеси в організмі 

тварин у цілому, що істотно стимулює їх ріст і розвиток. 

Висновки. Результати досліджень засвідчили, що додавання 

соняшникової олії до раціону відгодівельних бугайців приводить до 

зростання в ньому вмісту попередників довголанцюгових ненасичених 

жирних кислот родин -6 і -3 відповідно на 37,7 і 10,2 %.  

Згодовування кормів раціону з підвищеним вмістом лінолевої та 

ліноленової кислот і добавкою речовини доксан інтенсифікує загальні 

й середньодобові прирости маси тіла відгодівельних бугайців у 

завершальний період вирощування та істотно поліпшує біологічну 

цінність яловичини. 

Встановлено, що застосування соняшникової олії та синтетичної 

речовини доксан у раціонах бугайців підвищує надходження 

поліненасичених жирних кислот із шлунково-кишкового тракту у 

тканини, сприяє зростанню вмісту біологічно активних 

поліненасичених жирних кислот родини -6 і -3 у печінці та 

скелетних м’язах.  
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