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ВМІСТ НЕЕСТЕРИФІКОВАНИХ ФОРМ ЖИРНИХ КИСЛОТ  

В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ КОРІВ РІЗНОЇ  

МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 
 

Біологічні мембрани є головними елементами, які формують структуру 

клітин та підтримують у ній обмінні процеси. Крім функції бар’єра, який 

відокремлює внутрішній простір клітин від зовнішнього, біологічні мембрани 

слугують каркасом і важливим елементом у міжклітинній комунікації та 

ініціації внутрішньоклітинних сигналів. Мембранні ліпіди та ліпідні структури 

безпосередньо беруть участь у генеруванні та передачі клітинних сигналів, а 

білок-ліпідні структури – в локалізації сигнальних білків-партнерів у 

конкретних мікромедонах мембрани. Оскільки в еритроцитах крові корів 

ліпіди містяться тільки в мембрані, їх використовують як базову модель для 

досліджень та оцінки особливостей перебігу фізіологічних процесів в інших 

органах і тканинах. У зв’язку з цим нами проведено дослідження вмісту 

неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах крові корів різної 

молочної продуктивності.  

Встановлено, що концентрація неестерифікованих форм жирних кислот 

в організмі корів із надоєм 4800–5200 кг за лактацію порівняно з тваринами, у 

яких надій 3850–4150 кг, є більшою. Вказана різниця обумовлена переважно 

насиченими (10,4%) та меншою мірою моно- (9,8%) і поліненасиченими 

(7,7%) жирними кислотами. Відзначено, що в корів із вищою молочною 

продуктивністю індекс насиченості ліпідів більший, ніж у 

низькопродуктивних, що свідчить про вищий відносний вміст 

неестерифікованих форм ненасичених жирних кислот порівняно з насиченими. 

Неоднаковий вміст неестерифікованих форм насичених жирних кислот в 

еритроцитах крові корів різної молочної продуктивності спричинений 

кислотами з парним числом вуглецевих атомів у ланцюгу, різниця вірогідна й 

обумовлена головним чином каприловою (13,6%), каприновою (13,5%), 

лауриновою (12,8%), пальмітиновою (11,0%) і стеариновою (9,5%) кислотами. 

Більша концентрація неестерифікованих форм мононасичених жирних кислот 

в організмі корів із вищим надоєм спричиняється переважно олеїновою 

кислотою, однак різниця невірогідна. У корів із вищою молочною  
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продуктивністю порівняно з низькопродуктивними тваринами більший вміст 

неестерифікованих форм поліненасичених жирних кислот обумовлений 

переважно кислотами родини -3 (9,2%), менше – родини -6 (7,1%). Серед 

жирних кислот родини -3 встановлено вірогідну різницю за вмістом 

ейкозапентаєнової (13,7%) і докозатриєнової (14,7%) кислот, а серед кислот 

родини -6 – ейкозатриєнової (17,9%) і докозадиєнової (14,3%).  

Поліненасичені жирні кислоти родини -3 порівняно із жирними 

кислотами родини -6 регулюють функціональну активність організму на 

більш високому рівні й тим самим мають сильніший вплив на обмінні процеси 

в організмі та продуктивність тварин. На нашу думку, більший вміст 

ненасичених жирних кислот у корів із вищою молочною продуктивністю 

порівняно з низькопродуктивними тваринами забезпечує більшу проникність 

клітинних мембран і вищу інтенсивність метаболічного обміну між клітиною і 

зовнішнім середовищем, що є одним із факторів, які формують вищу молочну 

продуктивність. 

Ключові слова: корова, молочна продуктивність, неестерифіковані 

форми жирних кислот. 
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The content of non-esterified forms of fatty acids in the erythrocytes of 

the blood of cows of different milk productivity 

Biological membranes are the main elements that form the structure of cells 

and support metabolic processes in it. In addition to the barrier function that 

separates the inner space of cells from the outer, biological membranes are the 

framework and an important element in intercellular communication and the 

initiation of intracellular signals. Membrane lipids and lipid structures are directly 

involved in the generation and transmission of cellular signals, and protein-lipid 

structures are involved in the localization of signaling partner proteins in specific 

membrane micromedones. Because lipids in cow blood erythrocytes are contained 

only in the membrane, they are used as a basic model for research and evaluation of 

the peculiarities of physiological processes in other organs and tissues. In this 

regard, we studied the content of non-esterified forms of fatty acids in the red blood 

cells of cows of different milk productivity. 

It was found that the concentration of non-esterified forms of fatty acids in 

the body of cows with milk yield of 4800–5200 kg per lactation, compared with 

animals with hopes of 3850–4150 kg, is higher. This difference is mainly due to 

saturated (10.4%) and to a lesser extent monounsaturated (9.8%) and 

polyunsaturated (7.7%) fatty acids. It is noted that in cows with higher milk 

productivity the lipid saturation index is higher than in low-yielding, which indicates 

a higher relative content of non-esterified forms of unsaturated fatty acids compared 

to saturated. The unequal content of non-esterified forms of saturated fatty acids in 

the erythrocytes of cows of different milk productivity is due to acids with an even 

number of carbon atoms in the chain, the difference is probable and is mainly due to 
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caprylic (13.6%), capric (13.5%), laurinic 12.8%), palmitic (11.0%) and stearic 

(9.5%) acids. The higher concentration of non-esterified forms of monounsaturated 

fatty acids in the body of cows with higher milk yield is mainly due to oleic acid, but 

the difference is unlikely. In cows with higher milk productivity, compared with 

low-yielding animals, the higher content of non-esterified forms of polyunsaturated 

fatty acids is mainly due to acids of the family -3 (9.2%), less – family -6 (7.1%). 

Among the fatty acids of the -3 family, a significant difference was found in the 

content of eicosapentaenoic (13.7%) and docosatrienic (14.7%) acids, and among 

the acids of the -6 family – eicosatrienic (17.9%) and docosadienoic (14.3%).  

Polyunsaturated fatty acids of the family -3, compared with fatty acids of 

the family -6, regulate the functional activity of the body at a higher level and thus 

have a greater impact on metabolic processes in the body and productivity of 

animals. In our opinion, the higher content of unsaturated fatty acids in cows with 

higher milk productivity, compared with low-yielding animals, provides greater 

permeability of cell membranes and higher metabolic rate between the cell and the 

environment, which is one of the factors shaping higher milk productivity. 

Key words: cow, dairy productivity, non-esterified forms of fatty acids. 

 

Вступ. Для інтенсивного розвитку галузі молочного скотарства 

важливим напрямом є використання прискорених темпів селекції, 

спрямованої на підвищення молочної продуктивності корів. Тому 

важливе значення має пошук об’єктивних показників оцінки 

фізіологічного стану організму тварин, які ґрунтуються на інтер’єрних 

ознаках і виявляють високий ступінь кореляції з показниками 

продуктивності. Одним із показників, за якими можна об’єктивно 

визначати фізіологічний стан корів, слугує вміст жирних кислот в 

організмі як генетично детермінованих ознак, які тісно корелюють з 

обмінними процесами й продуктивністю [1, 10, 11, 16, 20, 25, 38, 39]. 

Кількість і співвідношення жирних кислот в організмі ссавців 

вивчають за їх вмістом у мембранах клітин [12, 17, 24, 26, 35]. У тварин 

та людини використовують еритроцити та їхні мембрани як базову 

модель для досліджень [18, 22, 34, 37], що відображає особливості 

перебігу фізіологічних процесів в інших органах і тканинах [14, 15, 18, 

19, 30]. Встановлено, що в еритроцитах корів ліпіди містяться тільки в 

мембрані [17, 18, 30, 37], а їх співвідношення генетично обумовлене [1, 

6, 13, 29]. Це свідчить, що жирнокислотний склад мембран клітин є 

об’єктивним показником і може бути використаний для оцінювання 

фізіологічного стану організму та продуктивності. 

Мембрана діє як бар’єр проникності, а ліпіди, які є складовою 

клітинних структур, беруть участь у здійсненні контролю внутрішнього 

середовища клітини і його зв’язку із зовнішнім середовищем [2, 3, 7, 19, 

27]. Зі зміною жирнокислотного складу мембран клітин організму 
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порушується обмінна функція фосфоліпідів [6, 9, 33], у результаті чого 

погіршується проникність мембран і знижується їхня здатність до 

зв’язування метаболітів і ферментів [1, 4, 31]. Фізичний стан ліпідного 

шару також регулює функціональну активність як транспортних, так і 

інших мембранних білків, впливаючи на їхню конфігурацію, кооперацію 

і латеральну рухливість [6, 15, 21, 23, 28, 32, 36], що безпосередньо 

позначається на продуктивності тварин.  

З огляду на викладене вище, метою досліджень було вивчити 

вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах крові 

корів у зв’язку з рівнем їхньої молочної продуктивності. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили на державному 

підприємстві «Дослідне господарство "Радехівське"» на двох групах 

корів української чорно-рябої молочної породи західного 

внутрішньопородного типу в сухостійний період за 1 місяць до 

отелення, аналогів за віком і живою масою, по 6 голів у кожній. За 

результатами закінченої лактації в першу групу відібрали корів із 

надоєм 3850–4150 кг молока за 305 діб лактації, в другу – 4800–5200 кг. 

Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах 

крові визначали методом газової хроматографії [5] з використанням 

газового хроматографа «Chrom-5» (Чехія). 

Отриманий цифровий матеріал опрацьовано методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Обчислювали середні арифметичні величини (М) та їхні похибки (±m). 

Зміни вважали вірогідними при Р<0,05, Р<0,01 і Р<0,001. Для 

розрахунків було використано комп’ютерну програму «MS Excel». 

Результати та обговорення. Отримані результати досліджень 

свідчать, що еритроцити крові корів різного рівня молочної 

продуктивності характеризуються неоднаковим вмістом 

неестерифікованих форм жирних кислот (табл. 1).   
 

1. Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах 

крові корів, г−3/л (M±m) 

Жирні кислоти 
Групи корів  

перша друга 

Насичені 76,99±2,45 84,97±2,26* 

Мононенасичені 16,68±0,57 18,32±0,53 

Поліненасичені 25,24±0,82 27,18±0,64 

Разом 118,91±3,72 130,47±3,37* 

Індекс насиченості ліпідів 1,84 1,87 
Примітка. У цій та наступних таблицях: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. 
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Зокрема, у тварин другої групи, порівняно з першою, різниця 

вказаного показника в середньому становить 11,56 г−3/л (9,7%) і 

обумовлена здебільшого насиченими (7,98 г−3/л, 10,4%) та меншою 

мірою моно- (1,64 г−3/л, 9,8%) і поліненасиченими (1,94 г−3/л, 7,7%) 

жирними кислотами. Також встановлено, що в корів із вищою 

молочною продуктивністю індекс насиченості ліпідів більший, ніж у 

низькопродуктивних (1,87 проти 1,84), що свідчить про вищий 

відносний вміст неестерифікованих форм ненасичених жирних кислот 

щодо насичених. 

Аналіз одержаних даних виявив, що неоднаковий вміст 

неестерифікованих форм насичених жирних кислот в еритроцитах 

крові корів із різною молочною продуктивністю обумовлений 

кислотами з парним числом вуглецевих атомів у ланцюгу, різниця 

вірогідна й становить 7,94 г−3/л, або 10,4%. Вказана різниця (Р<0,05–

0,01) спричинюється переважно каприловою (13,6%), каприновою 

(13,5%), лауриновою (12,8%), пальмітиновою (11,0%) і стеариновою 

(9,5%) кислотами (табл. 2).  

 

2. Вміст неестерифікованих форм насичених жирних кислот 

в еритроцитах крові корів, г−3/л (M±m) 

Назва та код  

жирної кислоти 

Групи корів 

перша друга 

Каприлова, 8:0 0,22±0,01 0,25±0,01* 

Капринова, 10:0 0,37±0,01 0,42±0,01** 

Лауринова, 12:0 0,47±0,02 0,53±0,02* 

Міристинова, 14:0 0,81±0,03 0,85±0,03 

Пентадеканова, 15:0 0,71±0,02 0,75±0,03 

Пальмітинова, 16:0 47,83±1,50 53,09±1,43* 

Стеаринова, 18:0 26,14±0,87 28,62±0,74* 

Арахінова, 20:0 0,44±0,01 0,46±0,01 

Насичені жирні кислоти  

з парним числом вуглецевих 

атомів у ланцюгу 

76,28±2,46 84,22±2,24* 

Насичені жирні кислоти 

з непарним числом вуглецевих 

атомів у ланцюгу 

0,71±0,02 0,75±0,03 

 

Виявлено, що вищий вміст неестерифікованих форм 

мононасичених жирних кислот у корів із надоєм 4800–5200 кг за 

лактацію порівняно з тваринами, у яких надій був 3850–4150 кг, 
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обумовлений головним чином олеїновою кислотою (родина -9), хоча 

різниця була невірогідною (табл. 3).   
 

3. Вміст неестерифікованих форм мононенасичених жирних 

кислот в еритроцитах крові корів, г−3/л (M±m) 

Назва та код  

жирної кислоти 

Групи корів 

перша друга 

Пальмітоолеїнова, 16:1 1,16±0,05 1,28±0,04 

Олеїнова, 18:1 15,09±0,54 16,59±0,53 

Ейкозаєнова, 20:1 0,43±0,01 0,45±0,01 

Жирні кислоти родини -9 15,52±0,55 17,04±0,53 

Жирні кислоти родини -7 1,16±0,05 1,28±0,04 
 

Встановлено, що в корів із вищою молочною продуктивністю 

порівняно з низькопродуктивними тваринами високий вміст 

неестерифікованих форм поліненасичених жирних кислот 

обумовлений більшою мірою кислотами родини -3 (9,2%), ніж 

родини -6 (7,1%). Серед жирних кислот родини -3 відзначено 

вірогідну різницю щодо вмісту ейкозапентаєнової (13,7%) і 

докозатриєнової (14,7%) кислот, а серед кислот родини -6 – 

ейкозатриєнової (17,9%) і докозадиєнової (14,3%) (табл. 4).   
 

4. Вміст неестерифікованих форм поліненасичених жирних кислот 

в еритроцитах крові корів, г−3/л (M±m) 

Назва та код  

жирної кислоти 

Групи корів 

перша друга 

Лінолева, 18:2 13,49±0,45 14,34±0,29 

Ліноленова, 18:3 5,18±0,17 5,62±0,20 

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

Ейкозатриєнова, 20:3 1,40±0,06 1,65±0,06* 

Ейкозатетраєнова, 20:4 1,67±0,04 1,69±0,04 

Ейкозапентаєнова, 20:5 0,51±0,02 0,58±0,02* 

Докозадиєнова, 22:2 0,28±0,01 0,32±0,01* 

Докозатриєнова, 22:3 0,34±0,01 0,39±0,01** 

Докозатетраєнова, 22:4 0,50±0,02 0,57±0,02 

Докозапентаєнова, 22:5 0,62±0,02 0,67±0,02 

Докозагексаєнова, 22:6 0,81±0,03 0,89±0,03 

Жирні кислоти родини -6 17,78±0,59 19,03±0,41 

Жирні кислоти родини -3 7,46±0,24 8,15±0,26 
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Поліненасичені жирні кислоти родини -3 порівняно з жирними 

кислотами родини -6 регулюють функціональну активність організму 

на більш високому рівні і тим самим мають більший вплив на обмінні 

процеси в ньому та продуктивність тварин.  

На нашу думку, більший вміст ненасичених жирних кислот в 

організмі корів із вищою молочною продуктивністю порівняно з 

низькопродуктивними тваринами забезпечує більшу проникність 

клітинних мембран і вищу інтенсивність метаболічного обміну між 

клітиною і зовнішнім середовищем, що належать до факторів, які 

формують вищу молочну продуктивність.  

Висновки. В організмі корів із надоєм 4800–5200 кг молока за 

лактацію вміст неестерифікованих форм насичених, моно- і 

поліненасичених жирних кислот більший, відповідно, на 10,4;  

9,8 і 7,7%, ніж у тварин із надоєм 3850–4150 кг. 

Встановлено, що відмінності вмісту насичених жирних кислот 

обумовлені здебільшого каприловою, каприновою, лауриновою, 

пальмітиновою і стеариновою кислотами, з мононенасичених – 

олеїновою кислотою, а з поліненасичених – ейкозатриєновою, 

ейкозапентаєновою, докозадиєновою і докозатриєновою кислотами. 
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