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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРМОВИХ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ 

РОДИНИ -6 В ОРГАНІЗМІ МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ, ВИРОЩУВАНОГО 

НА М’ЯСО ТА ЇХ НАКОПИЧЕННЯ В ПЕЧІНЦІ Й СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ 
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вул. Грушевського, 5, с. Оброшино Пустомитівського р-ну Львівської обл., 81115, Україна 
 

Досліджено вплив додавання соняшникової олії за 1 місяць до планового забою до 

раціону молодняку гусаків, вирощуваних на м’ясо на показники вмісту біологічно активних 

поліненасичених жирних кислот родини -6 у їх печінці й скелетних м’язах та прирости маси 

тіла. 

Встановлено, що введення соняшникової олії (як джерела лінолевої кислоти, яка є 

попередником поліненасичених жирних кислот родини -6) до раціону вирощуваного на м’ясо 

молодняку гусей, за рахунок інтенсивної трансформації, викликає вірогідне зростання вмісту 

біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -6 в їх печінці та скелетних 

м’язах. При цьому збільшення трансформації лінолевої кислоти із травного каналу 

супроводжується підвищенням трансформації із травного каналу іншої поліненасиченої 

жирної кислоти – ліноленової. Наведені зміни свідчать про те, що збільшення  у травному 

каналі трансформації жирних кислот родини -6 супроводжується зростанням 

трансформації жирних кислот родини -3.  

Водночас, зростання вмісту біологічно активних поліненасичених жирних кислот 

родин -6 і -3 у вищевказаних тканинах, за рахунок стимулювання обмінних процесів в 

http://www.inenbiol.com/ntb/ntb7/20.pdf
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організмі, сприяє вірогідному збільшенню середньодобових приростів маси тіла гусей та 

зумовлює підвищення біологічної цінності гусятини. 

Ключові слова: МОЛОДНЯК ГУСЕЙ, СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ, ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ 

ЖИРНІ КИСЛОТИ РОДИНИ -6, М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ. 
 

Пошук засобів збільшення продуктивності вирощуваного молодняку гусей на м’ясо та 

підвищення біологічної цінності м’яса ведуться в усьому світі [5, 8, 11]. Для цього 

використовуються різноманітні біологічні засоби, в тому числі жири та жирні кислоти 

рослинного походження [5, 7, 8]. Однак, до цього часу немає єдиної думки щодо оптимальних 

кількостей рослинних жирів, які для тварин є джерелом вказаних жирних кислот. Це пов’язано 

з тим, що до цього часу в світовій літературі немає кількісних даних щодо вмісту есенціальних 

жирних кислот родин -3 і -6 у раціоні молодняку гусей. Недостатня або надмірна кількість 

есенціальних жирних кислот родин -3 і -6 у раціоні негативно впливає на їх накопичення в 

організмі молодняку гусей, вирощуваного на м’ясо, та біологічну цінність отриманої гусятини. 

Аналіз даних літератури та попередні результати наших досліджень свідчать про те, що 

основні корми, які використовуються для годівлі гусей, містять у своєму складі недостатню 

кількість есенціальних жирних кислот родин -3 і -6. Крім того, у зв’язку з наявністю у гусей 

вола, м’язового шлунку та  сліпої кишки велика кількість есенціальних жирних кислот родин 

-3 і -6 трансформується у менш цінні мононенасичені та насичені жирні кислоти [5]. Тому 

в жирнокислотному складі гусятини міститься невелика кількість есенціальних жирних кислот 

родин -3 і -6. Тим самим знижується біологічна цінність гусятини. Як відомо, есенціальні 

жирні кислоти родин -3 і -6 в організмі людини і тварин є попередниками цілого ряду 

біологічно активних речовин (простагландинів, тромбоксанів, лейкотриєнів) та основними 

складовими цитоплазматичних і клітинних мембран [1, 3, 4, 8-13]. Крім того, есенціальні 

жирні кислоти родин -3 і -6 в організмі здатні трансформувати атерогенний холестерол 

ліпопротеїнів низької щільності у їх похідні, а саме: жовчні кислоти, 25-ОН вітамін D3, статеві 

гормони та гормони кори наднирників [2]. Тим самим есенціальні жирні кислоти родин -3 і 

-6 є біологічно цінними для організму людини і тварин.  

Підвищити рівень есенціальних жирних кислот родин -3 і -6 у кінцевих продуктах 

тваринництва, зокрема гусятині, можна шляхом додаткового введення до раціону 

вирощуваного молодняку гусей на м’ясо джерел есенціальних жирних кислот родин -3 і   -

6. Збільшена кількість згадуваних есенціальних жирних кислот у раціоні вирощуваного 

молодняку гусей на м’ясо може викликати накопичення  їх вмісту в кінцевих продуктах 

тваринництва. Таким чином можна підвищити біологічну цінність гусятини для організму 

людини. 

Враховуючи вищесказане, метою нашої роботи було встановити зв’язок вмісту 

есенціальних жирних кислот родини -6 у кормах з продуктивністю молодняку гусей та 

біологічною цінністю гусятини. 

Матеріали і методи. Дослід проведено на 30-ти головах молодняку гусаків 

оброшинської сірої породної групи, вирощуваних на м’ясо у ДП ДГ “Миклашів”. Гусаки 

методом аналогів були поділені на дві групи. Контрольна група гусаків отримувала 

господарський раціон. Дослідна група гусаків у складі господарського раціону, зокрема у  

розсипному комбікормі, отримувала соняшникову олію “Майола” (виробник – ПП “Оліяр”, 

с. Ставчани, Пустомитівський р-н, Львівська обл.), як джерела ессенціальних жирних кислот 

родини -6, у кількості 3 мл/гол/добу. 

Розсипний комбікорм разом із соняшниковою олією вводили до раціону гусаків за 1 

місяць до планового забою. На початку та в кінці досліду визначали масу тіла відгодівельного 

молодняку гусаків. У кінці досліду був проведений плановий забій по 5 гусаків із кожної групи 

та для лабораторних досліджень були відібрані зразки печінки й скелетних м’язів у яких 
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методом газорідинної хроматографії визначали вміст біологічно активних поліненасичених 

жирних кислот родин -6 (лінолевої, ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової-

арахідонової, докозадиєнової та  докозатетраєнової) і   -3 (ліноленової, ейкозапентаєнової, 

докозатриєнової, докозапентаєнової та докозагексаєнової). Тим самим була визначена 

біологічна цінність гусятини. 

Вміст жирних кислот у досліджуваних тканинах визначали за методом Й. Ф. Рівіса та 

ін. [6] шляхом екстракції ліпідів хлороформ-метанольною сумішшю (2:1 за об’ємом). 

Отримані ліпіди омиляли, а жирні кислоти метилювали за допомогою метанолу та хлористого 

ацетилу. Одержані метилові ефіри жирних кислот вводили у випаровувач газо-рідинного 

хроматографічного апарата. Для отримання кількісних даних користувалися методами 

внутрішнього стандарту та нормування. Для досліджень метилових ефірів жирних кислот 

використали газохроматографічний апарат «Chrom-5» (Чехія), який має колонку з 

нержавіючої сталі довжиною 3,7 м, заповнену CHROMATON-N-AW з величиною частинок 

0,120–0,160 мм, силізований гексаметилдисилізаном (HMDS) і покритий полідиетилен-

глікольсукцинатом у кількості 10 %.  

Отриманий цифровий матеріал опрацьовано методом варіаційної статистики з 

використанням критерію Стьюдента. Обчислювали середні арифметичні величини (М) та їх 

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-2003. 

Результати й обговорення. У таблиці 1 показано жирнокислотний склад 

соняшникової олії, яка була використана в дослідах вирощуваних на м’ясо молодняку гусаків. 

З наведеної таблиці видно, що домінуючою в жирнокислотному складі соняшникової олії є 

лінолева кислота, яка в організмі тварин є попередником більш довголанцюгових і більш 

ненасичених жирних кислот родини ω-6 (ейкозадиєнової, ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової-

арахідонової, докозадиєнової та докозатетраєнової). Останні порівняно з лінолевою кислотою 

в організмі тварин володіють вищою біологічною активністю. 
Таблиця 1 

 

Жирнокислотний склад соняшникової олії, % 
 

Жирні кислоти та їх код Склад досліджуваної олії, % 

Лауринова, 12:0 0,1 

Міристинова, 14:0 0,2 

Пентадеканова, 15:0 0,5 

Пальмітинова, 16:0 4,4 

Пальмітоолеїнова, 16:1 0,5 

Стеаринова, 18:0 3,6 

Олеїнова, 18:1 25,9 

Лінолева, 18:2 62,2 

Ліноленова, 18:3 2,3 

Ейкозаєнова, 20:1 0,3 

ω-3/ω-6  0,04 
 

У таблиці 2 показаний вміст попередників поліненасичених жирних кислот родин -6 

і -3, зокрема лінолевої та ліноленової кислот, у раціоні вирощуваних на м’ясо гусаків 

контрольної та дослідної груп. 

Присутність соняшникової олії в раціоні (як джерела попередника поліненасичених 

жирних кислот родини -6) сприяє зростанню вмісту біологічно активних поліненасичених 

жирних кислот родини -6 у печінці та скелетних м’язах гусаків дослідної групи (табл. 3). На 

нашу думку, це відбувається за рахунок інтенсивнішої трансформації лінолевої кислоти із 

травного каналу у досліджувані тканини вирощуваних на м’ясо гусаків. Зростання вмісту 

поліненасичених жирних кислот родини -6 у печінці та скелетних м’язах вирощуваних на 
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м’ясо гусаків сприяє підвищенню біологічної цінності гусятини за наведеним вище 

показником.  
Таблиця 2 

Вміст лінолевої та ліноленової кислот у раціоні піддослідних гусаків, г 
 

Жирні кислоти 
Групи гусаків 

Контрольна Дослідна 

Лінолева 5,14 6,45 

Ліноленова 0,29 0,32 

 
Таблиця 3 

Вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -6 у печінці  

та скелетних м’язах вирощуваних на м’ясо гусаків, г/кг сирої маси (M ± m, n = 5) 
 

Досліджувані   

тканини 

Групи гусаків 

контрольна Дослідна 

Печінка 0,75±0,02 0,87±0,02** 

Скелетні м’язи 0,39±0,01 0,50±0,02** 
 

Примітка: у цій і наступних таблицях статистично вірогідні різниці по відношенню до гусаків 

контрольної групи: * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001.  
 

Збільшення трансформації лінолевої кислоти із травного каналу та зростання вмісту 

біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -6 у печінці та скелетних 

м’язах вирощуваних на м’ясо гусаків за наведеного вище раціону супроводжується 

підвищенням трансформації іншої поліненасиченої жирної кислоти – ліноленової, із травного 

каналу та збільшенням концентрації поліненасичених жирних кислот родини -3 у згадуваних 

тканинах (табл. 4). Видно, це зумовлено тим, що збільшення  у травному каналі трансформації 

однієї кислоти супроводжується зростанням трансформації інших кислот. 
 

Таблиця 4 

Вміст біологічно активних поліненасичених жирних кислот родини -3 у печінці  

та скелетних м’язах вирощуваних на м’ясо гусаків, г/кг сирої маси (M ± m, n = 5)   
 

Досліджувані  

Тканини 

Групи гусаків 

контрольна Дослідна 

Печінка 0,59±0,01 0,62±0,01 

Скелетні м’язи 0,29±0,01 0,31±0,00 

 

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

тканинах вирощуваних на м’ясо гусаків, видно, інтенсифікує обмінні процеси у цілому 

організмі, які супроводжуються підвищенням інтенсивності росту птиці. У таблиці 5 показано 

масу тіла вирощуваних на м’ясо гусаків на початку та в кінці досліду.  
 

Таблиця 5 

Маса тіла піддослідних гусаків (М ± m, n = 15) 
 

Досліджувані показники 
Групи гусаків 

контрольна Дослідна 

Жива маса, кг:   

початок досліду 1,57±0,01 1,56±0,01 

кінець досліду 4,36±0,03 4,47±0,03 

Приріст:   

загальний, кг 2,79±0,03 2,90±0,02** 

середньодобовий, г 90,1±1,02 93,7±0,68** 

 

З наведеної таблиці видно, що відгодівельні гусаки дослідної групи, порівняно з 
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гусаками контрольної групи, у кінці досліду мають вищі загальний та середньодобовий 

прирости маси тіла. 

Отже, спостерігається тісний зв’язок між вмістом лінолевої кислоти в раціоні та 

поліненасичених жирних кислот родини -6 у тканинах вирощуваних на м’ясо гусей з їх 

продуктивними ознаками.   
 

В И С Н О В К И 
 

1. Введення соняшникової олії сприяє збільшенню у раціоні  вирощуваного на м’ясо 

молодняку гусей лінолевої кислоти, яка в їх організмі є попередником біологічно-активних 

поліненасичених жирних кислот родини -6. 

2. Додавання соняшникової олії до раціону вирощуваного на м’ясо молодняку гусей, за 

рахунок інтенсивної трансформації, викликає вірогідне зростання вмісту есенціальних 

поліненасичених жирних кислот родини -6 в їх печінці та скелетних м’язах. При цьому в 

згадуваних тканинах гусей неістотно збільшується концентрація есенціальних 

поліненасичених жирних кислот родини -3. 

3. Зростання вмісту біологічно-активних поліненасичених жирних кислот родин -3 і 

особливо -6 у тканинах, за рахунок стимулювання обмінних процесів в організмі 

інтенсифікує загальний та середньодобовий прирости маси тіла вирощуваного на м’ясо 

молодняку гусей. 

Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення 

впливу льняної олії, як джерела есенціальних жирних кислот родини -3 на продуктивність 

молодняка гусей та біологічну цінність гусятини. 

 

TRANSFORMATION OF FODDER ESSENTIAL FATTY ACIDS OF THE FAMILY -6 

IN THE BODY OF YOUNG GEESE GROWN FOR MEAT AND THEIR 

ACCUMULATION IN THE LIVER AND SKELETAL MUSCLES 

 

A. В. Dyachenko, Y. F. Rivis 

 

Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS 

5, Grushevskogo str., Obroshyno village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine 

 

S U M M A R Y 

 

It has been reseached the influence of addition of sunflower oil for of 1-month before planned 

slaughter to the diet of young geese grown on meat on the indices of the content of biologically active 

polyunsaturated fatty acids of the family -6 in their liver and skeletal muscles and body weight gain. 

It has been established that the introduction of sunflower oil (as a source of linoleic acid, 

which is a precursor of polyunsaturated fatty acids of the family -6) into the diet of geese grown for 

meat, due to intensive transformation, causes a significant increase in the content of biologically 

active polyunsaturated fatty acids of the family -6 in their liver and skeletal muscles. At the same 

time, an increase in the transformation of linoleic acid in the digestive tract is accompanied by an 

increase in the transformation from the digestive canal of other polyunsaturated fatty acids, linolenic. 

These changes indicate that an increase in the digestive channel of the transformation of fatty acids 

of the family -6 is accompanied by an increase of the transformation of fatty acids of the family -

3. 

At the same time, an increase in the content of biologically active polyunsaturated fatty acids 

of the family -6 and -3 in the above tissues, due to stimulation of metabolic processes in the body, 

contributes to a significant increase in the average daily gain of geese body weight and leads to an 
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increase of the biological value of goose. 

Keywords: YOUNG GEESE, SUNFLOWER OIL, POLYUNSATURATED FATTY ACIDS 

OF THE FAMILY -6, MEAT PRODUCTION. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРМОВЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

СЕМЕЙСТВА -6 В ОРГАНИЗМЕ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ ВЫРАЩИВАЕМЫХ  

НА МЯСО И ИХ НАКОПЛЕНИЕ В ПЕЧЕНИ И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ 

 

А. Б. Дьяченко, Й. Ф. Ривис 

 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН 

ул. Грушевского, 5, с. Оброшино Пустомытовского р-на Львовской обл., 81115, Украина 

 

А Н Н О Т А Ц И Я 

 

Исследовано влияние добавления подсолнечного масла за 1 месяц до планового убоя в 

рацион молодняка гусей выращиваемых на мясо на показатели содержания биологически 

активных полиненасыщенных жирных кислот семейства -6 в их печени и скелетных мышцах 

и приросты массы тела. 

Установлено, что введение подсолнечного масла (как источника линолевой кислоты, 

которая является предшественником полиненасыщенных жирных кислот семейства -6) в 

рацион выращиваемого на мясо молодняка гусей, за счет интенсивной трансформации, 

вызывает достоверное увеличение содержания биологически активных полиненасыщенных 

жирных кислот семейства -6 в их печени и скелетных мышцах. При этом увеличение 

трансформации линолевой кислоты в пищеварительном тракте сопровождается повышением 

трансформации из пищеварительного канала другой полиненасыщенные жирные кислоты - 

линоленовой. Приведенные изменения свидетельствуют о том, что увеличение в 

пищеварительном канале трансформации жирных кислот семейства -6 сопровождается 

увеличением трансформации жирных кислот семейства -3. 

В то же время увеличение содержания биологически активных полиненасыщенных 

жирных кислот семейства -6 и -3 в вышеуказанных тканях, за счет стимулирования 

обменных процессов в организме, способствует достоверному увеличению среднесуточных 

приростов массы тела гусей и приводит к повышению биологической ценности гусятины. 

Ключевые слова: МОЛОДНЯК ГУСЕЙ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, 

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ СЕМЕЙСТВА -6, МЯСНАЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ. 
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