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ВМІСТ НЕЕСТЕРИФІКОВАНИХ ФОРМ ЖИРНИХ КИСЛОТ  

В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ КОРІВ У СУХОСТІЙНИЙ  

ТА ПІСЛЯРОДОВИЙ ПЕРІОДИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ 

 

В еритроцитах крові корів різної молочної продуктивності 

визначено концентрацію неестерифікованих форм жирних кислот у 

сухостійний та післяродовий періоди. Встановлено динаміку їх вмісту 

залежно від фізіологічного стану тварин і впливу біологічно активних 

засобів, зв’язок з перебігом післяотельного періоду та 

запліднюваністю корів. 

Виявлено, що за 25–30 діб до родів у корів з надоєм 4800–5200 кг 

молока за лактацію вміст насичених, мононенасичених і 

поліненасичених неестерифікованих форм жирних кислот в 

еритроцитах крові вищий відповідно на 10,4; 9,8 і 7,7 % ніж у тварин 

з надоями 3850–4150 кг. Перед отеленням (5–7 діб) корови з вищою 

молочною продуктивністю переважали низькопродуктивних за 

вмістом в еритроцитах крові докозатетраєнової кислоти на 25,6 %, 

а після родів (10–14-та доба) – лінолевої і ейкозапентаєнової кислот 

відповідно на 25,9 і 22,0 %.  

Застосування коровам екстракту алое за 25–30 діб до родів 

знижує в еритроцитах крові перед отеленням (за 5–7 діб) і після нього 

(10–14-та доба) вміст насичених та підвищує мононенасичених і 

поліненасичених жирних кислот (лінолевої, ейкозапентаєнової, 

докозатетраєнової і  докозапентаєнової), а також позитивно впливає 

на перебіг післяродового періоду, відновлення повноцінних статевих 

циклів і запліднюваність. 

Ключові слова: корови, еритроцити крові, сухостійний і 

післяродовий періоди, неестерифіковані форми жирних кислот, 

екстракт алое, молочна продуктивність, відтворна здатність. 

 

Вступ. Забезпечення високої репродуктивної здатності і 

тривалого продуктивного використання корів є актуальними 

проблемами молочного скотарства. Однак відомо, що для  
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високопродуктивних корів не завжди характерні високі показники 

відтворювальної функції. Такий обернений зв’язок між 

продуктивністю і репродуктивною функцією зумовлений підвищеною 

чутливістю високопродуктивних тварин до чинників зовнішнього 

середовища, зниженням природної резистентності, а також впливом 

лактаційної домінанти, яка пригнічує статеву функцію внаслідок 

гормональних змін [2, 3, 7, 11, 17, 26, 28, 34, 35, 37, 40]. 

Останній місяць тільності є одним із критичних фізіологічних 

періодів у корів, що суттєво впливає на стан імунної системи 

організму та перебіг післяродової інволюції родових шляхів [3, 7, 11, 

35, 40]. До того ж в умовах інтенсифікації тваринництва посилюється 

негативний вплив стрес-факторів різної природи, які призводять до 

порушення фізіологічних функцій і біохімічних процесів в організмі 

тварин [2, 5, 14, 40]. В основі названих порушень лежить посилення 

процесів пероксидного окиснення ліпідів, зниження активності 

системи антиоксидантного захисту та імунобіологічної реактивності 

[5, 12].  

Тому дослідження слід скеровувати на пошук об’єктивних 

критеріїв оцінювання фізіолого-біохімічних процесів в організмі та 

розробку способів їх корекції для підвищення репродуктивної функції 

корів. Одним з показників, за яким можна об’єктивно визначати 

фізіологічний стан і резистентність організму корів, може слугувати 

вміст жирних кислот, які значною мірою визначають імунологічну 

реактивність організму, підвищують стійкість тварин до 

несприятливих факторів зовнішнього середовища та впливають на 

продуктивні якості корів [1, 18, 22–25, 33, 38]. В організмі людей і 

тварин вміст жирних кислот, співвідношення і динаміку вивчають за їх 

концентрацією у мембранах клітин. Зокрема використовують 

мембрани еритроцитів (як базову модель для досліджень), що 

відображає вміст ЖК у всіх клітинах і тканинах організму [20, 31]. 

Встановлено, що в еритроцитах корів ліпіди містяться лише у 

мембрані [39]. Це свідчить про те, що жирнокислотний склад  ліпідів 

еритроцитів є об'єктивним показником і може бути використаний для 

оцінювання фізіологічного стану організму корів.  

Одночасно з пошуком критеріїв оцінки фізіолого-біохімічного 

стану організму виникає потреба удосконалення наявних та пошук 

нових, ефективніших засобів, методів і схем активування післяродової 

інволюції статевих органів та підвищення репродуктивної здатності 

корів. Профілактичні і терапевтичні засоби мають бути скеровані на 

стимулювання власних механізмів захисту організму і забезпечувати 

оптимальний перебіг біохімічних та імунологічних процесів [8, 13]. З 
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цією метою заслуговує уваги застосування тканинних препаратів, і 

зокрема фармакопейного екстракту алое, який стимулює обмін 

речовин, підвищує резистентність та нормалізує фізіологічні функції 

організму, сприяє процесам регенерації клітин і тканин [15, 19, 21, 27, 

29, 30, 32, 36]. Також препарати, виготовлені на основі алое, 

виявляють антиоксидантний ефект. Це зумовлено наявністю у ньому 

фенольних антиоксидантів і глутатіонпероксидазної та 

супероксиддисмутазної активностей [29, 30], що є особливо 

актуальним для корів в останній місяць тільності. 

У цьому зв’язку метою наших досліджень було в еритроцитах 

крові високо- і низькопродуктивних корів визначити вміст 

неестерифікованих форм жирних кислот у сухостійний і післяродовий 

періоди у зв’язку з репродуктивною функцією та за впливу 

фармакопейного екстракту алое.  

Матеріали і методи. Дослідження проводили у ДПДГ 

“Радехівське” Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

НААН на двох групах клінічно здорових, повновікових корів 

української чорно-рябої молочної породи західного внутрішньо-

породного типу, аналогів за віком і живою масою, по 20 голів у 

кожній. За результатами попередньої лактації у першу групу відібрали 

корів з надоєм 4800–5200 кг молока за 305 діб лактації 

(високопродуктивні, І група), у другу – 3850–4150 кг (низькопро-

дуктивні, ІІ група). Кожну групу корів розділили на контрольну і 

дослідну. Коровам дослідної групи (Д) за 25–30 діб до передбачуваних 

родів вводили підшкірно дворазово з інтервалом 5–7 діб 

фармакопейний екстракт алое (реєстраційне посвідчення на препарат 

№ UA/5896/01/01 від 19.02.07) дозою 20 мл на тварину, а контрольної 

(К) – таку ж кількість ізотонічного розчину хлориду натрію. 

Матеріалом для дослідження слугувала кров, яку брали з 

яремної вени від п’ятьох тварин кожної групи за 25–30 і 5–7 діб до 

передбачуваних родів, а також на 10–14-ту добу після них. 

Гепаринізовану кров центрифугували при 1500 об./хв протягом 15 хв.  

Для одержання суспензії еритроцитів надосадовий шар плазми 

крові видаляли, а еритроцити тричі відмивали ізотонічним розчином 

хлориду натрію з центрифугуванням до отримання прозорої 

надосадової рідини. В одержаній суспензії еритроцитів визначали 

вміст неестерифікованих форм жирних кислот за методом Й. Ф. Рівіса 

[9], шляхом екстракції ліпідів хлороформ-метанольною сумішшю (2:1 

за об’ємом). Отримані ліпіди омиляли в гексані з наступним 

додаванням 2 н. розчину метилату натрію в метанолі, а жирні кислоти 

метилювали за допомогою метанолу та хлористого ацетилу. Одержані 
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метилові естери жирних кислот вносили у випаровувач газорідинного 

хромато-графічного апарата “Chrom-5”. Для отримання кількісних 

даних користувалися методами внутрішнього стандарту та 

нормування. 

У піддослідних корів вивчали перебіг родів за відсутністю 

ускладнень і тривалістю відокремлення посліду (год), післяродового 

періоду − за терміном виділення лохій (діб), відновлення статевих 

циклів (діб), тривалість сервіс-періоду (діб), запліднюваність від 

першого осіменіння (%). 

Отримані дані опрацьовували статистично з використанням 

програми MS-Excel. 

Результати та обговорення. За 25–30 діб до отелення в 

еритроцитах крові корів з різним рівнем молочної продуктивності 

виявлено неоднаковий вміст неестерифікованих форм жирних кислот, 

а саме: у тварин з надоєм 4800–5200 кг молока за лактацію в 

середньому 130,47 г-3/л, а з надоєм 3850–4150 кг –  

118,91 г-3/л (табл. 1). Різниця вмісту неестерифікованих форм жирних 

кислот у тварин з різною молочною продуктивністю в середньому 

становить 11,56 г-3/л (9,7 %) і зумовлена, головним чином, за рахунок 

насичених (10,4 %) і мононенасичених (9,8 %) та меншою мірою 

поліненасичених (7,7 %) ЖК. 

 

1. Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах 

крові корів за 25–30 діб до отелення (n=3, M±m), г-3/л 

Назва жирних кислот 

та їх код 

Групи корів 

низькопродуктивні високопродуктивні 

К Д К Д 

1 2 3 4 5 

Каприлова, 8:0 0,22±0,01 0,21±0,01 0,24±0,01 0,25±0,01 

Капринова, 10:0 0,38±0,02 0,37±0,02 0,42±0,02 0,43±0,02 

Лауринова, 12:0 0,48±0,03 0,45±0,03 0,53±0,03 0,54±0,03 

Міристинова, 14:0 0,79±0,04 0,82±0,05 0,87±0,04 0,83±0,04 

Пентадеканова, 15:0 0,70±0,04 0,71±0,03 0,77±0,04 0,74±0,04 

Пальмітинова, 16:0 48,23±2,39 47,42±2,33 52,93±2,27 53,26±2,26 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,14±0,08 1,17±0,08 1,29±0,06 1,27±0,06 

Стеаринова, 18:0 26,24±1,39 26,03±1,37 28,53±1,16 28,72±1,18 

Олеїнова, 18:1 15,13±0,85 15,05±0,85 16,67±0,84 16,52±0,84 

Лінолева, 18:2 13,42±0,69 13,56±0,72 14,38±0,47 14,29±0,46 

Ліноленова, 18:3 5,13±0,27 5,23±0,27 5,67±0,31 5,57±0,31 

Арахінова, 20:0 0,43±0,02 0,45±0,02 0,48±0,02 0,45±0,02 
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1 2 3 4 5 

Ейкозаєнова, 20:1 0,42±0,02 0,43±0,02 0,46±0,02 0,44±0,02 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,42±0,03 0,45±0,03 0,46±0,03 0,45±0,03 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,43±0,10 1,37±0,10 1,62±0,11 1,67±0,09 

Ейкозатетраєнова 

(арахідонова), 20:4 1,63±0,04 1,70±0,06 1,73±0,05 1,66±0,05 

Ейкозапентаєнова, 20:5 0,52±0,03 0,50±0,03 0,57±0,03 0,59±0,03 

Докозадиєнова, 22:2 0,28±0,02 0,27±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 

Докозатриєнова, 22:3 0,35±0,02 0,34±0,01 0,38±0,02 0,39±0,02 

Докозатетраєнова, 22:4 0,51±0,03 0,49±0,03 0,56±0,03 0,58±0,03 

Докозапентаєнова, 22:5 0,62±0,03 0,62±0,03 0,68±0,03 0,66±0,04 

Докозагексаєнова, 22:6 0,82±0,05 0,80±0,05 0,90±0,05 0,88±0,04 

Вміст жирних кислот: 119,29 118,44 130,45 130,50 

   насичені 77,47 76,46 84,77 85,22 

   мононенасичені 16,69 16,65 18,42 18,23 

   поліненасичені 25,13 25,33 27,26 27,06 

-3/-6 0,46 0,46 0,47 0,47 

 

В еритроцитах крові корів контрольних груп з різною молочною 

продуктивністю за 5–7 діб до отелення порівняно з періодом за 25–30 

діб виявлено різного ступеня підвищення вмісту неестерифікованих 

форм жирних кислот (табл. 2). Зокрема у високопродуктивних тварин 

зростання становить 2,80 г-3/л, низькопродуктивних – 1,06 г-3/л. У корів 

з молочною продуктивністю 4800–5200 кг вказані зміни відбулися, 

головним чином, за рахунок збільшення вмісту насичених жирних 

кислот (2,51 г-3/л) і поліненасичених (0,58 г-3/л), а у 

низькопродуктивних – насичених (1,28 г-3/л) і мононенасичених     

(0,33 г-3/л). Індекс насиченості ліпідів у перших зростає з 1,85 до 1,89, 

других – з 1,86 до 1,90.  

У тварин дослідних груп за 5–7 діб до отелення порівняно з 

попереднім періодом (25–30 діб) спостерігали майже однакове 

підвищення вмісту неестерифікованих форм жирних кислот. Зокрема у 

корів з надоєм 4800–5200 кг рівень жирних кислот підвищився на  

5,29 г-3/л, а 3850–4150 кг – на 4,34 г-3/л. Вказані зміни в обидвох групах 

відбулися, головним чином, за рахунок значного збільшення вмісту 

поліненасичених жирних кислот, а саме: у високопродуктивних тварин 

на 4,44 г-3/л (16,4 %), низькопродуктивних – на 2,94 г-3/л (11,6 %), а 

концентрація насичених і мононенасичених ЖК не змінилася. Як 

наслідок, індекс насиченості ліпідів знизився у перших з 1,88 до 1,73, 

других – з 1,82 до 1,70. Вказані зміни індексу насиченості ліпідів 
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свідчать про зменшення відносного вмісту насичених і збільшення 

ненасичених жирних кислот.  

 

2. Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах 

крові корів за 5–7 діб до отелення (n=3, M±m), г-3/л 

Назва жирних кислот 

та їх код 

Групи корів 

низькопродуктивні високопродуктивні 

К Д К Д 

Каприлова, 8:0 0,25±0,01 0,23±0,02 0,27±0,02 0,23±0,01 

Капринова, 10:0 0,34±0,02 0,30±0,02 0,40±0,03 0,37±0,02 

Лауринова, 12:0 0,48±0,03 0,44±0,02 0,52±0,03 0,47±0,03 

Міристинова, 14:0 0,81±0,05 0,77±0,04 0,84±0,05 0,79±0,04 

Пентадеканова, 15:0 0,70±0,04 0,66±0,03 0,71±0,03 0,73±0,04 

Пальмітинова, 16:0 49,59±2,88 48,90±2,87 55,75±2,69 55,24±2,62 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,33±0,09 1,44±0,09 1,44±0,08 1,57±0,07 

Стеаринова, 18:0 26,12±1,19 25,60±1,18 28,30±1,56 27,73±1,60 

Олеїнова, 18:1 15,26±0,86 15,28±0,64 16,22±0,92 16,19±0,68 

Лінолева, 18:2 13,22±0,76 15,03±0,40 15,25±0,85 17,22±0,53 

Ліноленова, 18:3 5,17±0,30 6,16±0,14* 5,79±0,12 6,54±0,23* 

Арахінова, 20:0 0,46±0,02 0,42±0,03 0,49±0,02 0,45±0,02 

Ейкозаєнова, 20:1 0,43±0,02 0,47±0,03 0,47±0,03 0,52±0,03 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,41±0,03 0,44±0,02 0,45±0,02 0,49±0,03 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,31±0,08 1,39±0,06 1,42±0,08 1,52±0,08 

Ейкозатетраєнова 

(арахідонова), 20:4 1,50±0,08 1,78±0,04* 1,63±0,08 1,90±0,05* 

Ейкозапентаєнова, 20:5 0,54±0,03 0,63±0,03 0,63±0,04 0,75±0,03 

Докозадиєнова, 22:2 0,28±0,02 0,33±0,02 0,30±0,02 0,34±0,02 

Докозатриєнова, 22:3 0,35±0,02 0,40±0,01 0,37±0,02 0,42±0,02 

Докозатетраєнова, 22:4 0,43±0,02 0,49±0,02 0,54±0,03 0,62±0,03 

Докозапентаєнова, 22:5 0,58±0,03 0,68±0,03 0,62±0,03 0,72±0,03 

Докозагексаєнова, 22:6 0,79±0,05 0,94±0,05 0,84±0,05 0,98±0,04 

Вміст жирних кислот: 120,35 122,78 133,25 135,79 

   насичені 78,75 77,32 87,28 86,01 

   мононенасичені 17,02 17,19 18,13 18,28 

   поліненасичені 24,58 28,27 27,84 31,50 

-3/-6 0,47 0,49 0,46 0,47 

 

В еритроцитах корів дослідних груп порівняно з контрольними 

за 5–7 діб до отелення виявлено відмінності зміни вмісту різних груп 

неестерифікованих форм жирних кислот (табл. 2). Зокрема у високо- і 
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низькопродуктивних корів, яким вводили екстракт алое, вміст 

насичених жирних кислот є неістотно нижчий (відповідно на 1,5 і 

1,8 %). Однак в еритроцитах корів дослідних груп відзначено вищий 

рівень мононенасичених ЖК (головним чином, за рахунок 

пальмітоолеїнової кислоти, вміст якої підвищився відповідно на 9,0 і 

8,3 %) та поліненасичених  ЖК (збільшився відповідно на 13,1 і 

15,0 %). Це призводить до значного зниження індексу насиченості 

ліпідів еритроцитів (відповідно 1,90 проти 1,73 і 1,89 проти 1,70). 

Тобто у мембранах еритроцитів зменшується відносний вміст 

насичених і збільшується концентрація ненасичених жирних кислот.  

Також встановлено за 5–7 діб до отелення у високо- і 

низькопродуктивних корів дослідних груп порівняно з контрольними 

вищий вміст ліноленової і ейкозатетраєнової (арахідонової) кислот, 

різниця вірогідна і становить у перших відповідно 13,0 і 16,6 %, 

других – 19,1 і 18,7 %. Тобто підвищення рівня ейкозатетраєнової 

(арахідонової) кислоти (яка є попередником простагландинів) у 

низькопродуктивних тварин порівняно з високопродуктивними за 

впливу екстракту алое є більшим.  

Після застосовування екстракту алое у високопродуктивних 

корів порівняно з низькопродуктивними спостерігали вірогідно вищий 

вміст деяких поліненасичених жирних кислот, а саме: лінолевої (на 

14,6 %), ейкозапентаєнової (19,0 %) і докозатетраєнової (26,5 %), а у 

тварин, яким вводили фізіологічний розчин, вірогідно вищу 

концентрацію тільки докозатетраєнової кислоти (25,6 %). 

У корів контрольних груп на 10–14-ту добу після отелення 

порівняно з попереднім періодом (5–7 діб до родів) відбувається 

зниження вмісту неестерифікованих форм жирних кислот (табл. 3). 

Зокрема у тварин з молочною продуктивністю 4800–5200 кг рівень 

жирних кислот знизився на 7,11 г-3/л (5,3 %), а з 3850–4150 кг – на 

6,22 г-3/л (5,2 %). У високопродуктивній групі відбувається рівномірне, 

майже однакове у відносних цифрах зниження вмісту всіх груп 

жирних кислот, а саме: насичених на 5,4 %, мононенасичених – на 

5,7 %, поліненасичених – на 4,8 %. Однак зміни у низькопродуктивній 

групі відбулися за рахунок помірного зниження вмісту насичених (на 

4,1 %) і мононенасичених (на 4,5 %) жирних кислот та значного – 

поліненасичених ЖК (на 9,0 %).  

У високо- і низькопродуктивних корів дослідних груп на 10–  

14-ту добу після отелення порівняно з періодом за 5–7 діб до нього 

також знижується вміст неестерифікованих форм жирних кислот, а 

саме: у перших на 15,2 г-3/л (11,2 % ), других – на 14,92 г-3/л (12,2 %). 

Тобто зниження вмісту ЖК у високо- і низькопродуктивних тварин 
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однакове як в абсолютних, так і відносних показниках. Індекс 

насиченості ліпідів істотно знижується в обидвох групах: у перших з 

1,73 до 1,57, других – з 1,70 до 1,59.  

 

3. Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах 

крові корів на 10–14-ту добу після отелення (n=3, M±m), г-3/л 

Назва жирних кислот 

та їх код 

Групи корів 

низькопродуктивні високопродуктивні 

К Д К Д 

Каприлова, 8:0 0,25±0,01 0,23±0,01 0,27±0,02 0,26±0,01 

Капринова, 10:0 0,36±0,02 0,35±0,02 0,38±0,02 0,35±0,03 

Лауринова, 12:0 0,45±0,02 0,42±0,02 0,49±0,03 0,46±0,03 

Міристинова, 14:0 0,73±0,02 0,68±0,02 0,84±0,05 0,79±0,05 

Пентадеканова, 15:0 0,67±0,04 0,64±0,03 0,75±0,05 0,71±0,05 

Пальмітинова, 16:0 47,46±2,70 38,68±2,40 52,55±2,55 44,10±2,00 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,21±0,07 1,28±0,05 1,30±0,07 1,37±0,08 

Стеаринова, 18:0 25,14±1,42 24,79±1,33 26,78±1,43 26,49±1,46 

Олеїнова, 18:1 14,62±0,77 14,19±0,77 15,34±0,82 15,04±0,80 

Лінолева, 18:2 12,03±0,63 13,97±0,52 15,15±0,83 17,15±0,39 

Ліноленова, 18:3 4,73±0,25 5,42±0,24 5,13±0,27 5,87±0,20 

Арахінова, 20:0 0,45±0,02 0,42±0,02 0,49±0,03 0,45±0,02 

Ейкозаєнова, 20:1 0,43±0,02 0,41±0,03 0,45±0,02 0,42±0,02 

Ейкозадиєнова, 20:2 0,40±0,02 0,43±0,02 0,44±0,02 0,46±0,02 

Ейкозатриєнова, 20:3 1,12±0,06 1,31±0,06 1,25±0,07 1,46±0,08 

Ейкозатетраєнова 

(арахідонова), 20:4 1,32±0,08 1,56±0,08 1,45±0,09 1,71±0,09 

Ейкозапентаєнова, 20:5 0,50±0,02 0,56±0,02 0,61±0,03 0,67±0,03 

Докозадиєнова, 22:2 0,26±0,02 0,30±0,01 0,27±0,01 0,30±0,02 

Докозатриєнова, 22:3 0,33±0,02 0,37±0,02 0,35±0,02 0,40±0,02 

Докозатетраєнова, 22:4 0,40±0,02 0,42±0,01 0,47±0,03 0,51±0,03 

Докозапентаєнова, 22:5 0,54±0,03 0,59±0,02 0,58±0,04 0,70±0,03 

Докозагексаєнова, 22:6 0,73±0,03 0,84±0,03 0,80±0,04 0,92±0,04 

Вміст жирних кислот: 114,13 107,86 126,14 120,59 

   насичені 75,51 66,21 82,55 73,61 

   мононенасичені 16,26 15,88 17,09 16,83 

   поліненасичені 22,36 25,77 26,50 30,15 

-3/-6 0,48 0,47 0,43 0,43 

 

У корів дослідних груп порівняно з контрольними на 10–14-ту 

добу після отелення встановлено особливості динаміки неестерифі-
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кованих форм жирних кислот (табл. 3). Зокрема у високо- і низькопро-

дуктивних корів, яким вводили екстракт алое, вміст насичених жирних 

кислот нижчий (на 10,8 і 12,3 %), мононенасичених – майже не 

відрізняється (1,5 і 2,3 %), а поліненасичених – вищий (на 13,8 і 

15,3 %). Це приводить до істотного зниження індексу насиченості 

ліпідів еритроцитів (відповідно 1,89 проти 1,57 і 1,96 проти 1,59).  

На 10–14-ту добу після отелення в групах корів з молочною 

продуктивністю 4800–5200 кг порівняно з низькопродуктивними 

встановлено вірогідно вищий рівень лінолевої та ейкозапентаєнової 

кислот, а саме: у дослідній – відповідно на 22,8 та 19,6 %, контрольній 

– на 25,9 та 22,0 %. Також у дослідній групі вірогідно вища 

концентрація докозатетраєнової та докозапентаєнової кислот – 

відповідно на 21,4 та 17,5 %. Однак між контрольними групами тварин 

вірогідних відмінностей вмісту вказаних жирних кислот не виявлено. 

З даних літератури відомо, що лінолева, ліноленова і 

арахідонова поліненасичені жирні кислоти підвищують стійкість 

організму до несприятливих факторів зовнішнього середовиша. Вони 

також виступають у ролі модуляторів імунної системи, активуючи 

функції імунокомпетентних клітин, підвищують резистентність  [4, 6, 

18, 22]. Жирні кислоти проявляють специфічний вплив на імунну 

систему організму. Сучасні дослідження підтверджують участь 

окремих поліненасичених жирних кислот (лінолевої, ліноленової, 

ейкозатетраєнової) у регуляції ініціації імунних реакцій [6]. Вони 

виступають у ролі попередників для синтезу простагландинів, 

тромбоксанів, лейкотриєнів, ейкозаноїдів,  які в свою чергу беруть 

участь у регуляції імунної відповіді [1, 4, 6, 10, 23, 25]. Збільшення 

кількості лінолевої, ліноленової та арахідонової ПНЖК у еритроцитах 

крові вказує на підвищення резистентності та загальної імунологічної 

реактивності організму. Поліненасичені жирні кислоти лінолевого 

ряду, входячи в структуру клітинних та цитоплазматичних мембран і 

ліпопротеїнів-перенощиків, зумовлюють їх фізико-хімічні і 

функціональні властивості [1, 4, 6, 16, 31]. Тобто вірогідне зростання 

концентрації ейкозапентаєнової, ейкозатетраєнової (арахідонової) та  

докозатетраєнової кислот може вказувати на суттєве збільшення 

вмісту в організмі корів ейкозаноїдів, і насамперед простагландинів 

(які мають пряме відношення до їх репродуктивної функції), та 

підвищення неспецифічної резистентності і адаптаційної здатності 

організму тварин до несприятливих факторів зовнішнього середовища.     

Доведено, що мембрана діє як бар`єр проникності, а ліпіди, які є 

складовою частиною клітинних структур здійснюють контроль 

внутрішнього середовища клітини та його зв`язку з зовнішним 
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середовищем [16, 31]. При цьому поліненасичені жирні кислоти, які 

входять у структуру біомембран, визначають специфічну функцію 

клітин, забезпечують плинність мембран та впливають на імунну 

систему [1, 4, 6, 16, 31]. Тобто підвищення в еритроцитах крові корів, 

яким застосовували екстракт алое, абсолютного і відносного вмісту 

поліненасичених жирних кислот свідчить про збільшення проникності 

клітинних мембран та підвищення метаболічного обміну між клітиною 

і зовнішнім середовищем. 

Дослідження інтенсивності процесів відновлення фізіологічного 

стану родових шляхів і функції внутрішніх статевих органів корів 

свідчить, що порівняно з контрольними тваринами у дослідних термін 

відокремлення посліду однаково коротший в обох групах – відповідно 

на 1,3 і 1,2 год (табл. 4).  

 

4. Репродуктивна функція корів (M±m) 

Досліджувані 
показники 

Групи корів 
низькопродуктивні високопродуктивні 

К Д К Д 
Термін відокремлення 
посліду після отелення, 
год 5,40,26 4,20,25** 5,9±0,23 4,6±0,29** 
Кількість корів з відок- 
ремленим послідом на 
6-ту годину після 
отелення, % 80,0 100,0 70,0 100,0 
Тривалість виділення 
лохій, діб 16,7±0,47 14,9±0,57* 17,5±0,58 15,3±0,56* 
Термін відновлення 
статевих циклів після 
отелення, діб 49,03,20 38,83,44* 63,7±3,19 44,9±3,64* 
Кількість корів, які 
відновили статеві цикли 
на 45-ту добу після 
отелення, % 50,0 80,0 0 60,0 
Запліднюваність від 
першого осіменіння, %  40,0 50,0 40,0 60,0 
Тривалість сервіс-
періоду, діб 76,6±10,60 57,5±7,43 89,1±8,68 61,5±8,94* 

 

Впродовж 6 годин після отелення послід спонтанно 

відокремився у 100 % корів високо- і низькопродуктивних дослідних 

підгруп, а контрольних – відповідно у 70,0 і 80,0 %. Тривалість 
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виділення лохій у корів дослідних підгруп майже однакова і коротша, 

ніж у контрольних відповідно на 12,6 і 10,8 %.  

Відновлення статевих циклів після отелення у дослідній 

підгрупі високопродуктивних корів завершувалося раніше, ніж у 

контрольній на 18,8 доби (29,5 %), у низькопродуктивних – на  

10,2 доби (20,8 %). Однак впродовж 45 діб після отелення відновлення 

статевих циклів становить 60 % у високопродуктивних корів дослідної 

підгрупи і у 80,0 % низькопродуктивних. Після першого осіменіння 

заплідненість корів вказаних підгруп становить відповідно 60,0 і 

50,0 %.   

Тривалість сервіс-періоду у корів контрольної підгрупи з 

молочною продуктивністю 4800–5200 кг молока порівняно з 

низькопродуктивними більша на 12,5 доби (89,1 проти 76,6), у 

дослідної – на 4 доби (61,5 проти 57,5). Тобто рівень молочної 

продуктивності впливає на досліджуваний показник. При цьому 

застосування екстракту алое скорочує сервіс-період у корів з надоєм  

4800–5200 кг молока майже на 28 діб (61,5 проти 89,1), з надоєм 3850–

4150 кг – на 19 діб (57,5 проти 76,6). 

Отже, застосування препарату алое коровам за вказаною 

схемою і дозою забезпечує після отелення прискорену нормалізацію 

фізіологічного стану родових шляхів, відновлення повноцінних 

статевих циклів та підвищення заплідненості. 

Висновки. Встановлено, що за 25–30 діб до родів у корів з 

надоєм 4800–5200 кг молока за лактацію вміст насичених, 

мононенасичених і поліненасичених неестерифікованих форм жирних 

кислот в еритроцитах крові вищий відповідно на 10,4; 9,8 і 7,7 %, ніж у 

тварин з надоями 3850–4150 кг.  

Перед отеленням (5–7 діб) корови з вищою молочною 

продуктивністю переважали низькопродуктивних за вмістом 

докозатетраєнової кислоти в еритроцитах крові на 25,6 %, а після родів 

(10–14-та доба) – відповідно за вмістом лінолевої і ейкозапентаєнової 

кислот на 25,9 і 22,0 %. 

Застосування коровам екстракту алое перед отеленням (25–

30 діб) знижує в еритроцитах крові вміст насичених та підвищує 

мононенасичених і поліненасичених жирних кислот (лінолевої, 

ейкозапентаєнової, докозатетраєнової і  докозапентаєнової). 

Введення коровам екстракту алое забезпечує після отелення 

прискорену нормалізацію фізіологічного стану родових шляхів, 

відновлення повноцінних статевих циклів, підвищення заплідненості 

та скорочення сервіс-періоду.  
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