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ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ 

ЖИРНИХ КИСЛОТ РОДИНИ -3 У ТКАНИНАХ 

ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 

ХУДОБИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ ЛЛЯНОЇ ОЛІЇ 
 

Проведено порівняльну оцінку вмісту есенціальних поліненасичених 

жирних кислот родини -3 у кормах раціону з їх вмістом у печінці і скелетних 

м’язах та середньодобовими приростами молодняку великої рогатої худоби. 

Встановлено, що введення лляної олії (як джерела ліноленової кислоти, 

яка є попередником поліненасичених жирних кислот родини -3) та 

синтетичної речовини доксан (як інгібітора процесів біогідрогенізації 

ненасичених жирних кислот) до раціону відгодівельного молодняку великої 

рогатої худоби за рахунок інтенсивної трансформації викликає вірогідне 

зростання вмісту біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини 

-3 в їх печінці та скелетних м’язах. При цьому збільшення трансформації 

ліноленової кислоти із травного каналу та зростання вмісту біологічно 

активних поліненасичених жирних кислот родини -3 у печінці та скелетних 

м’язах супроводжується підвищенням трансформації із травного каналу іншої 

поліненасиченої жирної кислоти – лінолевої. Наведені зміни свідчать про те, 

що збільшення у травному каналі трансформації жирних кислот родини -3 

супроводжується зростанням трансформації жирних кислот родини -6.  

Водночас зростання вмісту біологічно активних поліненасичених 

жирних кислот родин -3 і -6 у вказаних вище тканинах за рахунок 

стимулювання обмінних процесів в організмі сприяє вірогідному збільшенню 

середньодобових приростів маси тіла відгодівельного молодняку великої 

рогатої худоби. Тобто спостерігається прямий зв’язок між вмістом ліноленової 

кислоти у раціоні та поліненасичених жирних кислот родини -3 у тканинах 

піддослідних тварин з їх продуктивними ознаками та біологічною цінністю 

яловичини.  

Відомо, що більш 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 більш 
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виражено підвищують функціональну активність клітинних мембран і тим  

самим стимулюють на вищому рівні обмінні процеси в організмі тварин. У 

кінцевому підсумку це приводить до поліпшення продуктивних ознак тварин. 

Ключові слова: відгодівельні бугайці, лляна олія, доксан, 

поліненасичені жирні кислоти родини -3, інтенсивність росту, біологічна 

цінність яловичини. 

 

Dyachenko O., Rivis Y. Peculiarities of the accumulation of 

polyunsaturated fatty acids of the -3 family in the tissues of fattening young 

cattle when using flaxseed oil in diets 

Comparative evaluation of the content of biologically active polyunsaturated 

fatty acids families -3 in the feed ration with their content in liver and skeletal 

muscle and an average daily gains of young cattle are conducted.  

It is established that the introduction of flaxseed oil (as a source of linolenic 

acid which is precursor of polyunsaturated fatty acids of the family -3) and 

synthetic substance doksan (as inhibitor of processes biohydrogienization of 

unsaturated fatty acids) in the diet of fattening young cattle due to the intensive 

transformation, causing a significant increase in the content of biologically active 

polyunsaturated fatty acids of the family -3 in the liver and skeletal muscle. The 

increase in the transformation of linolenic acid from the digestive canal and increase 

content of essential polyunsaturated fatty acids of the family -3 in liver and 

skeletal muscle accompanied by an increase in the transformation of the alimentary 

canal the other polyansaturated fatty acids – linoleic. Given the changes suggests 

that the increase in the digestive canal of transformation of fatty acids family -3 is 

accompanied by the transformation of fatty acids family -6.  

At the same time, the increase content of biologically active polyunsaturated 

fatty acids families -3 and -6 in the above mentioned tissues by stimulating 

metabolic processes in the body, helps likely to increase an average daily gains of 

body mass of fattening young cattle. There is a direct relationship between the 

content of linoleic acid in the diet and polyunsaturated fatty acids family -3 in the 

tissues of experimental animals with their productive characteristics and biological 

value of beef.  

It is known that the more long-chain unsaturated fatty acids families -3 and 

-6 in the body of animals perform different functions in the composition of these 

derivatives, such as prostaglandins, thromboxane and leukotrines. It should be noted 

that fatty acids of the family -3, compared to the fatty acids family -6, more 

markedly increased the functional activity of cell membranes and thereby stimulate 

at the highest level of metabolic processes in the animal organism. This ultimately 

leads to the improvement of productive traits of animals. 

Key words: fattening bulls, linseed oil, doksan, polyunsaturated fatty acids 

of the -3 family, intensity of growth, biological value of beef. 

 

Вступ. Результати досліджень, проведених в Україні та світі, 

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

великої рогатої худоби, містять невелику кількість незамінних 
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поліненасичених жирних кислот родин -3 і -6. Крім того, у 

передшлунках великої рогатої худоби значна кількість есенціальних 

жирних кислот родин -3 і -6 піддається біогідрогенізації 

мікрофлорою, внаслідок чого вони трансформуються у менш цінні 

мононенасичені та насичені жирні кислоти [9, 11, 13–16, 18, 20, 22–24, 

28, 30, 31, 33–36]. Саме тому в жирнокислотному складі яловичини 

міститься незначна кількість незамінних поліненасичених жирних 

кислот родин -3 і -6 [11, 13–16, 23–25, 31, 34, 36], що зумовлює 

зниження її біологічної цінності для людини.   

Доведено, що незамінні 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–

5, 12]. Так, простагландин F2α, утворений із ейкозатетраєнової 

(арахідонової) жирної кислоти, є регулятором відтворної функції 

самок тварин [17, 35]. 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 [10, 21, 26, 32], а простагландини, утворені із 

поліненасичених жирних кислот родини -3, в свою чергу 

стимулюють синтез у тканинах тварин протизапальних цитокінів (ІЛ-

4, ІЛ-10) [19, 26, 27, 32]. Крім того, незамінні жирні кислоти родин -3 

і -6 здатні трансформувати атерогенний холестерол ліпопротеїнів 

низької щільності в його більш цінні похідні: жовчні кислоти, 25-ОН 

вітамін D3, статеві гормони та гормони кори наднирників [2, 3, 29, 36], 

що є свідченням їх високої біологічної цінності для організму тварин і 

людини. 

Досягти підвищення рівня незамінних жирних кислот у 

яловичині можна шляхом додаткового введення до раціону 

відгодівельних бугайців джерел есенціальних поліненасичених 

жирних кислот [13–16, 18, 23–25, 28, 31, 34, 36]. Таким чином можна 

поліпшити біологічну цінність яловичини. 

У зв’язку з цим метою досліджень є встановлення особливостей 

накопичення  кормових есенціальних поліненасичених жирних кислот 

родини -3 у печінці та скелетних м’язах відгодівельного молодняку 

великої рогатої худоби для поліпшення біологічної цінності 

яловичини.  

Матеріали і методи. Дослід проведено у 2017 р. на 30 

відгодівельних бугайцях поліської м’ясної породи у ФГ “Білак” 

Самбірського району Львівської області. 
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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 лляну 

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

кислот родини -3). Друга (ІІ) дослідна група бугайців за 1 місяць до 

планового забою отримувала лляну 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.  

Діючими речовинами доксану є додецилсульфат натрію та 

синтетичний катіонний кополімер вінілпіролідон, які при взаємодії у 

водному середовищі утворюють поліелектролітний комплекс [7]. 

Завдяки специфіці своєї будови, цей полікомплекс при введенні в 

організм тварин з кормом або питною водою проявляє власну 

поверхневу біологічну активність. 

 

1. Господарський раціон піддослідних бугайців 
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Сіно злаково-

бобове 4,0 1,8 3,32 160 88 948 72 28,0 4,8 

Сінаж злаково-

бобових трав 10,0 3,2 4,5 380 130 1480 220 28,0 14,0 

Комбікорм 

господарський 4,0 4,2 3,39 356 136 233 144 5,4 23,6 

Брага пшенична 20,0 1,4 1,0 340 100 180 – 6,0 4,0 

Меляса 0,50 0,37 0,38 31 – – 270 1,8 0,1 

Сіль кухонна 0,065 – – – – – – – – 

Всього  10,97 12,59 1267 454 2841 706 69,2 46,5 

 

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), у яких методом газо-рідинної 

хроматографії визначали вміст біологічно активних поліненасичених 
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жирних кислот родин -3 (ліноленової, ейкозапентаєнової, 

докозатриєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової) і -6 

(лінолевої, ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової 

(арахідонової), докозадиєнової та  докозатетраєнової) [6]. Таким чином 

було визначено біологічну цінність яловичини за вмістом у ній 

незамінних поліненасичених жирних кислот родин -3 і -6. Крім 

того, за наведеним вище методом досліджено жирнокислотний склад 

використаної в досліді лляної 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 [8]. 

Результати та обговорення. Жирнокислотний склад лляної 

олії, використаної в дослідах на відгодівельному молодняку великої 

рогатої худоби, показано у табл 2.  
 

2. Жирнокислотний склад застосованої в досліді лляної олії, % 

Жирні кислоти та їх код Вміст 

Лауринова, 12:0 0,1 

Міристинова, 14:0 0,3 

Пентадеканова, 15:0 0,7 

Пальмітинова, 16:0 4,8 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,8 

Стеаринова, 18:0 3,7 

Олеїнова, 18:1 15,3 

Лінолева, 18:2 8,1 

Ліноленова, 18:3 65,1 

Арахінова, 20:0 0,7 

Ейкозаєнова, 20:1 0,4 

ω-3/ω-6 8,04 

 

З отриманих даних видно, що домінуючою жирною кислотою в 

жирнокислотному складі лляної олії є ліноленова (65,1 %), яка в 

організмі тварин є попередником  більш довголанцюгових і більш 

ненасичених жирних кислот родини ω-3 (ейкозапентаєнової, 

докозатриєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової). Останні 

порівняно з самою ліноленовою кислотою в організмі тварин 

володіють вищою біологічною активністю та є попередниками 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2020. Вип. 67 (I) 

174 

 

насамперед простагландинів з більш широким спектром біологічної 

дії. 

У табл. 3 показано вміст попередників поліненасичених жирних 

кислот родин -6 і -3, зокрема лінолевої та ліноленової кислот, у 

раціоні бугайців контрольної та дослідних груп. З наведених даних 

видно, що за рахунок введення у раціон бугайців дослідних груп 

лляної олії вміст лінолевої кислоти збільшився на 7,3 г (4,5 %), 

ліноленової – на 58,6 г (158,0 %). 

 

3. Вміст лінолевої  та ліноленової кислот у раціоні піддослідних 

бугайців, г 

Жирні  

кислоти 

Групи бугайців 

контрольна І дослідна  ІІ дослідна 

Лінолева 162,2 169,5 169,5 

Ліноленова 37,1 95,7 95,7 

 

Аналіз результатів досліджень свідчить, що вміст біологічно 

активних поліненасичених жирних кислот родини -3 в печінці та 

скелетних м’язах бугайців контрольної групи становить відповідно 

0,23±0,009 (lim 0,20–0,25) та 0,12±0,006 (lim 0,11–0,14) г/кг сирої маси 

(табл. 4).  

 

4. Вміст есенціальних поліненасичених жирних кислот родини -3 

у печінці та скелетних м’язах відгодівельних бугайців (n=5), г/кг 

сирої маси  

Досліджувані  

тканини 

Одиниці 

виміру 

Групи бугайців 

контрольна І дослідна  ІІ дослідна 

Печінка 
M±m 0,23±0,009 0,30±0,005*** 0,33±0,006*** 

lim 0,20-0,25 0,27-0,31 0,32-0,35 

Скелетні м’язи 
M±m 0,12±0,006 0,17±0,007*** 0,20±0,007*** 

lim 0,11-0,14 0,15-0,19 0,18-0,21 
Примітка: тут і далі * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001. 

 

Введення до раціону тварин І дослідної групи лляної олії (як 

джерела ліноленової кислоти) викликає вірогідне зростання вмісту 

поліненасичених жирних кислот родини -3 в печінці та скелетних 

м’язах відповідно на 0,07 та 0,05 г/кг сирої маси або на 30,4 і 41,7 %.  

Ввведення до раціону бугайців ІІ дослідної групи лляної олії  та 

синтетичної речовини доксан (як інгібітора процесів біогідрогенізації 

ненасичених жирних кислот) підвищує в печінці вміст 
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поліненасичених жирних кислот родини -3 на 0,10 г/кг сирої маси 

(43,5 %), в скелетних м’язах – на 0,08 г/кг сирої маси (66,7 %). 

Отримані дані вказують на інтенсивнішу трансформацію 

ліноленової кислоти із шлунково-кишкового тракту у печінку та 

скелетні м’язи відгодівельних бугайців І та особливо ІІ дослідних груп. 

Зростання вмісту поліненасичених жирних кислот родини -3 у 

печінці та скелетних м’язах відгодівельних бугайців сприяє 

підвищенню біологічної цінності яловичини. 

Підвищення трансформації ліноленової кислоти із шлунково-

кишкового тракту та зростання вмісту біологічно активних 

поліненасичених жирних кислот родини -3 у печінці та скелетних 

м’язах відгодівельних бугайців за наведеного вище їх вмісту у раціоні 

супроводжується підвищенням трансформації іншої поліненасиченої 

жирної кислоти – лінолевої та збільшенням концентрації 

поліненасичених жирних кислот родини -6 у згадуваному 

біологічному матеріалі (табл. 5).  

 

5. Вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот 

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

(n=5), г/кг сирої маси  

Досліджувані  

тканини 

Одиниці 

виміру 

Групи бугайців 

контрольна І дослідна  ІІ дослідна 

Печінка 
M±m 0,48±0,015 0,51±0,013 0,53±0,010* 

lim 0,44-0,51 0,47-0,54 0,50-0,55 

Скелетні м’язи 
M±m 0,24±0,009 0,27±0,007* 0,28±0,008* 

lim 0,22-0,27 0,25-0,28 0,26-0,30 

 

Зокрема у тварин І і ІІ дослідних груп порівняно з контрольною 

встановлено зростання вмісту поліненасичених жирних кислот родини 

-6 у печінці відповідно на 0,03 і 0,05 г/кг сирої маси (6,3 і 10,4 %), у 

скелетних м’язах – на 0,03 і 0,04 г/кг сирої маси (12,5 і 16,7 %). Це 

викликано тим, що підвищення у травному каналі трансформації однієї 

незамінної поліненасиченої жирної кислоти супроводжується 

зростанням трансформації іншої поліненасиченої жирної кислоти. 

Отримані дані свідчать (табл. 6), що відгодівельні бугайці І та 

особливо ІІ дослідних груп порівняно з ровесниками контрольної 

групи у кінці досліду мають вищі загальний і середньодобовий 

прирости маси тіла (відповідно на 4,1 та 7,6 %). Тобто вищий рівень 

біологічно активних поліненасичених жирних кислот родин -3 і -6 у 

тканинах підвищує обмінні процеси у цілому організмі, які 
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супроводжуються вищими приростами маси тіла відгодівельних 

бугайців.  

 

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

Досліджувані 

показники 

Групи бугайців 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Маса тіла бугайців, кг:    

на початку досліду 484,2±2,12 484,5±2,30 483,8±2,24 

у кінці досліду 515,9±2,58 517,5±2,66 517,9±2,60 

Приріст маси тіла 

бугайців: 
   

загальний, кг 31,7±0,52 33,0±0,39 34,1±0,38** 

середньодобовий, г 1056,7±17,22 1100,0±13,13 1136,7±12,63** 

 

Отже, встановлено тісний зв’язок між вмістом ліноленової 

кислоти в раціоні та поліненасичених жирних кислот родини -3 у 

тканинах відгодівельного молодняку великої рогатої худоби з 

інтенсивністю їх росту.  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. Введення лляної олії сприяє збільшенню вмісту в 

раціоні відгодівельного молодняку великої рогатої худоби ліноленової 

кислоти, яка в їх організмі є попередником біологічно активних 

поліненасичених жирних кислот родини  -3. 

Застосування лляної олії та синтетичної речовини доксан у 

раціонах бугайців сприяє інтенсивнішій трансформації ліноленової 

кислоти із шлунково-кишкового тракту та зростанню вмісту біологічно 

активних поліненасичених жирних кислот родини -3 у печінці та 

скелетних м’язах. При цьому в згадуваних тканинах відгодівельних 

бугайців збільшується концентрація біологічно активних 

поліненасичених жирних кислот родини -6. Тим самим підвищується 

біологічна цінність яловичини за наведеними вище показниками.  

Згодовувані лляна олія та синтетична речовина доксан за 

рахунок стимулювання обмінних процесів в організмі інтенсифікують 

підвищення загального та середньодобового приростів маси тіла 

відгодівельного молодняку великої рогатої худоби. 
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