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Мета. Вивчити в еритроцитах корів різного рівня молочної продуктивності 
вміст жирних кислот (жК) у перед- і післяродовий періоди у зв’язку з репро-
дуктивною функцією та за введення екстракту алое. Методи. Хроматогра-
фічний, статистичний. Результати. за 25 – 30 діб до отелення співвідношення 
насичених і ненасичених жК у продуктивніших корів менше, ніж у менш про-
дуктивних. Уведення підшкірно екстракту алое за 25 – 30 діб до родів знижує 
в організмі корів уміст насичених жК і підвищує рівень мононенасичених 
і поліненасичених жК. Водночас за 5 – 7 діб до отелення вірогідно підвищу-
ється вміст лінолевої, ліноленової, ейкозатриєнової та ейкозатетраєнової 
(арахідонової) жК, а на 10 – 14-ту добу після нього — лінолевої, ліноленової, 
ейкозатриєнової, ейкозатетраєнової (арахідонової) та докозапентаєнової. 
Висновки. за дії екстракту алое в еритроцитах корів за 5 – 7 діб до отелення 
та на 10 – 14-ту добу після нього збільшується вміст ненасичених жК. Уміст 
поліненасичених жК зростає завдяки кислотам w-3 і w-6. Уведення екстракту 
алое за 25 – 30 діб до отелення позитивно впливає на перебіг післяродового 
періоду, відновлення повноцінних статевих циклів і запліднюваність. 

Ключові слова: корови, жирні кислоти, екстракт алое,  
молочна продуктивність, репродуктивна здатність.

Тваринництво, 
ветеринарна 
медицина

Статева функція самок спрямована 
на створення в її геніталіях і цілому орга-
нізмі тварини сприятливих умов для заплід-
нення, виношування, народження припло-
ду та його вигодовування в постнатальний 
період. Механізм реалізації самкою її від-
творної здатності дуже складний. Під час 
вагітності, родів і післяродового періоду в її 

організмі відбуваються глибокі зміни біохі-
мічних процесів, гормонального балансу, 
імунобіологічної реактивності [1]. Водночас 
відомо, що у високопродуктивних корів іс-
нує обернений зв’язок між продуктивністю 
і репродуктивною функцією, що зумовлено 
підвищеною чутливістю цих тварин до чин-
ників зовнішнього середовища, зниженням 
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природної резистентності, а також впливом 
лактаційної домінанти, яка пригнічує статеву 
функцію внаслідок гормональних змін [2, 3].

Останній місяць тільності є одним із кри-
тичних фізіологічних періодів у корів, що 
істотно впливає на стан імунної системи 
організму та перебіг післяродової інволюції 
родових шляхів [2, 4, 5]. До того ж в умовах 
інтенсифікації тваринництва посилюється 
негативний вплив стрес-факторів різної при-
роди, які призводять до порушення фізіоло-
гічних функцій і біохімічних процесів в орга-
нізмі тварин [1, 6]. В основі цих порушень 
лежить посилення процесів пероксидного 
окиснення ліпідів, зниження активності сис-
теми антиоксидантного захисту та імунобіо-
логічної реактивності [7]. Тому досліджен-
ня слід скеровувати на пошук об’єктивних 
критеріїв оцінювання фізіолого-біохімічних 
процесів в організмі та розробку способів 
їх корекції для підвищення репродуктивної 
функції корів. Одним із показників, за яким 
можна об’єктивно визначати фізіологічний 
стан і резистентність організму корів, може 
бути вміст жирних кислот (ЖК), які значною 
мірою визначають імунологічну реактив-
ність організму, підвищують стійкість тва-
рин до несприятливих чинників зовнішнього 
середовища та впливають на продуктивні 
властивості корів [8 – 12]. В організмі людей 
і тварин уміст ЖК, співвідношення і дина-
міку вивчають за їх умістом у мембранах 
клітин. Зокрема, для досліджень використо-
вують мембрани еритроцитів (як базову мо-
дель для досліджень), що відображає вміст 
і особливості у всіх клітинах і тканинах орга-
нізму [13]. Установлено, що в еритроцитах 
корів ліпіди містяться лише у мембрані [14]. 
це свідчить про те, що жирнокислотний 
склад еритроцитів є об’єктивним показни-
ком і може бути використаний для оціню-
вання фізіологічного стану організму корів. 

Для забезпечення оптимального перебігу 
біохімічних та імунологічних процесів в ор-
ганізмі корів у сухостійний та післяродовий 
періоди, вважаємо, слід застосовувати пре-
парати природного походження, які стимулю-
ють власні механізми захисту організму [15]. 
З цією метою варте на увагу застосування 
тканинних препаратів, і зокрема фармакопей-
ного екстракту алое, який стимулює обмін ре-
човин, підвищує резистентність та нормалізує 

фізіологічні функції організму, сприяє проце-
сам регенерації клітин і тканин [16, 17]. 

Мета досліджень — вивчити в еритро-
цитах корів різного рівня молочної продук-
тивності вміст ЖК у перед- і післяродовий 
періоди у зв’язку з репродуктивною функці-
єю та за впливу екстракту алое. 

Матеріали та методи досліджень. 
До  слідження проведено у ДПДГ «Раде-
хівське» інституту сільського господарства 
Карпатського регіону НААН на двох групах 
клінічно здорових, повновікових корів україн-
ської чорно-рябої молочної породи, захід-
ного внутрішньопородного типу, аналогів за 
віком і живою масою, по 20 гол. у кожній. За 
результатами попередньої лактації у і групу 
відбирали корів з надоєм 3850 – 4150 кг мо-
лока за 305 діб лактації (менш продуктивні), 
у іі — 4800 – 5200 кг (продуктивніші). Кожну 
групу корів розділили на контрольну і до-
слідну групи. Коровам дослідної групи (Д) за 
25 – 30 діб до передбачуваних родів вводи-
ли підшкірно 2-разово 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 кон-
трольної (К) — таку саму кількість ізотоніч-
ного розчину хлориду натрію.

Матеріалом для дослідження була кров, 
яку брали від 5-х тварин кожної групи за 
25 – 30 і 5 – 7 діб до передбачуваних родів, 
а також на 10 – 14-ту добу після них. В одер-
жаній суспензії еритроцитів на газорідин-
ному хроматографі «Chrom-5» визначено 
концентрацію ЖК за методом Й.Ф. Рівіса 
зі співавт. [18]. У досліджуваних корів ви-
вчено перебіг післяродового періоду за три-
валістю відновлювального і сервіс-періоду 
та запліднюваністю від першого осіменіння. 
Отримані дані опрацьовано статистично 
з використанням програми MS-Excel. 

Результати досліджень. У результаті 
проведених досліджень виявлено, що за 
25 – 30 діб до отелення і до парентераль-
ного введення досліджуваних розчинів 
в еритроцитах крові корів іі групи порівняно 
з тваринами і групи вміст ЖК є вищим, го-
ловним чином, за рахунок мононенасичених 
і поліненасичених ЖК, що зумовлює відмін-
ності індексу насиченості ліпідів (1,77 про-
ти 1,87). Тобто співвідношення насичених 
до ненасичених ЖК у іі групі корів менше, 
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ніж у і (табл. 1).
У контрольних групах тварин перед оте-

ленням (за 5 – 7 діб) виявлено тенденцію 
зниження в еритроцитах крові вмісту ЖК 
у тварин іі групи за рахунок ненасичених 
ЖК, і групи — за рахунок насичених ЖК 
з парним числом вуглецевих атомів у лан-
цюгу і ненасичених ЖК (табл. 2). При цьо-
му збільшення співвідношення насичених 
до ненасичених ЖК у корів іі групи істотне 
(8%), і — незначне (3,2%). 

За 5 – 7 діб до отелення в усіх корів, яким 
вводили екстракт алое, вміст насичених 
ЖК з парним числом вуглецевих атомів є 
нижчий, а рівень мононенасичених і полі-
ненасичених ЖК вищий (в основному за 

рахунок ЖК родини w-9 і родини w-6). це 
призводить до значного зниження індексу 
насиченості ліпідів еритроцитів. При цьому 
в еритроцитах крові корів і дослідної групи 
порівняно з контрольною, свіввідношення 
поліненасичених ЖК родини w-3 і поліне-
насичених ЖК родини w-6 майже не зміню-
ється, а іі групи — підвищується. 

Після отелення (на 10 – 14-ту добу), по-
рівняно з попереднім періодом досліджень, 
уміст ЖК в еритроцитах крові корів кон-
трольних груп у корів з молочною продук-
тивністю 3850 – 4150 кг рівень ЖК знизив-
ся на 4,7%, а з 4800 – 5200 кг — на 7,4% 
(табл. 3). ці зміни у корів і групи відбули-
ся за рахунок незначного зниження вмісту 

1. Уміст жирних кислот загальних ліпідів в еритроцитах крові корів за 25 – 30 діб до отелен-
ня, г –3/л (n=5, m±m)

Жирна кислота, код

Група корів

і іі

К Д К Д

Каприлова, 8:0 5,5±0,23 5,7±0,18 5,8±0,26 5,8±0,33
Капринова, 10:0 7,8±0,35 7,7±0,44 8,5±0,35 8,6±0,41
Лауринова, 12:0 10,2±0,52 10,3±0,44 11,3±0,55 11,3±0,67
Міристинова, 14:0 16,5±0,81 16,5±0,67 18,1±0,75 18,0±0,67
Пентадеканова, 15:0 14,9±0,81 14,8±0,90 16,3±0,84 16,1±0,84
Пальмітинова, 16:0 1100,8±57,97 1099,6±58,48 1115,9±55,67 1109,0±54,98
Пальмітолеїнова, 16:1 25,0±1,36 24,7±1,30 27,5±1,30 27,2±1,36
Стеаринова, 18:0 556,2±31,21 553,8±30,98 613,5±32,65 612,4±32,67
Олеїнова, 18:1 325,1±18,72 323,8±19,38 357,7±18,31 358,9±18,32
Лінолева, 18:2 313,6±18,13 314,8±17,57 345,9±18,66 347,9±18,9
Ліноленова, 18:3 113,6±6,16 111,7±6,56 126,7±6,49 124,4±6,27
Арахінова, 20:0 9,8±0,38 9,6±0,36 10,7±0,38 10,5±0,32
Ейкозаєнова, 20:1 9,2±0,49 9,1±0,52 10,1±0,46 9,9±0,44
Ейкозатриєнова, 20:3 29,2±1,47 28,5±1,33 32,1±1,45 32,5±1,47
Ейкозатетраєнова (арахідонова), 20:4 33,1±1,79 33,7±1,65 36,5±1,85 36,0±1,85
Ейкозадиєнова, 20:2 8,9±0,74 8,8±0,76 9,7±0,71 9,5±0,67
Ейкозапентаєнова, 20:5 11,7±0,90 11,5±0,90 13,2±0,90 13,4±0,87
Докозадиєнова, 22:2 6,0±0,32 5,8±0,29 6,5±0,32 6,7±0,29
Докозатриєнова, 22:3 7,4±0,38 7,3±0,44 8,1±0,38 8,3±0,38
Докозатетраєнова, 22:4 10,5±0,55 10,7±0,58 11,5±0,61 11,3±0,64
Докозапентаєнова, 22:5 12,4±0,75 12,2±0,72 13,3±0,52 13,1±0,55
Докозагексаєнова, 22:6 16,3±0,62 16,4±0,92 18,2±0,90 17,9±0,87
Вміст жирних кислот: 2643,7 2637,0 2817,1 2808,7
у т.ч. насичені 1721,7 1718,0 1800,1 1791,7
  мононенасичені 359,3 357,6 395,3 396,0
  поліненасичені 562,7 561,4 621,7 621,0
w-3/w-6 0,44 0,43 0,44 0,44
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насичених ЖК з парним числом вуглецевих 
атомів у ланцюгу (3,9%) і мононенасичених 
ЖК (3,6%) та середнього ступеня зниження 
поліненасичених ЖК (7,6%). У корів іі групи 
відбувається рівномірне, майже однакове 
у відносних цифрах зниження всіх ЖК. Як 
наслідок, індекс насиченості ліпідів у пер-
ших незначно зростає (1,93 проти 1,97), 
у других — не змінюється. 

На 10 – 14-ту добу після отелення у ко-
рів обох груп, яким застосовували екстракт 
алое, вміст насичених ЖК з парним чис-
лом вуглецевих атомів є нижчий, а рівень 

мононенасичених і поліненасичених ЖК — 
вищий (в основному за рахунок відповідно 
ЖК родини w-9 і родини w-6). це призво-
дить до істотного зниження у них індексу 
насиченості ліпідів еритроцитів. 

На підставі аналізу змін окремих ЖК 
установлено, що за 5 – 7 діб до отелен-
ня у корів з надоєм 3850 – 4150 кг молока 
дослідної групи порівняно з контрольною 
вищий рівень лінолевої і ліноленової кис-
лот, а у тварин з надоєм 4800 – 5200 кг — 
тільки ліноленової. Також в обох групах 
вища концентрація ейкозатриєнової та 

2. Уміст жирних кислот загальних ліпідів в еритроцитах крові корів за 5 – 7 діб до отелення, 
г –3/л (n=5, m±m)

Жирна кислота, код

Група корів

і іі

К Д К Д

Каприлова, 8:0 5,2±0,29 5,0±0,26 5,7±0,35 5,4±0,38
Капринова, 10:0 7,5±0,40 7,2±0,43 8,2±0,46 7,9±0,46
Лауринова, 12:0 9,7±0,52 9,3±0,49 10,8±0,64 10,4±0,58
Міристинова, 14:0 16,0±0,90 15,6±0,90 17,3±1,13 16,9±1,05
Пентадеканова, 15:0 14,4±0,55 14,0±0,55 15,9±1,19 15,5±1,19
Пальмітинова, 16:0 999,1±51,62 951,2±52,04 1145,0±37,73 1132,9±41,62
Пальмітолеїнова, 16:1 26,2±1,47 27,3±1,79 28,3±1,65 30,4±1,71
Стеаринова, 18:0 526,8±34,26 484,8±33,15 561,4±29,65 512,7±30,73
Олеїнова, 18:1 302,8±17,31 313,8±16,24 328,8±17,98 345,6±18,42
Лінолева, 18:2 260,3±15,25 314,8±10,71* 318,2±18,56 360,4±12,19
Ліноленова, 18:3 101,8±5,90 125,5±5,99* 114,0±6,29 142,9±6,73*
Арахінова, 20:0 9,2±0,52 9,0±0,50 10,2±0,52 9,8±0,47
Ейкозаєнова, 20:1 9,0±0,49 9,4±0,55 9,4±0,52 9,9±0,58
Ейкозадиєнова, 20:2 8,2±0,46 8,5±0,49 9,1±0,49 9,6±0,52
Ейкозатриєнова, 20:3 26,0±1,25 31,7±1,39* 28,7±1,59 34,3±1,19*
Ейкозатетраєнова (арахідонова), 20:4 30,1±1,67 37,7±1,42* 32,4±1,68 39,2±1,71*
Ейкозапентаєнова, 20:5 10,4±0,48 11,8±0,66 12,6±0,69 14,8±0,69
Докозадиєнова, 22:2 5,6±0,32 6,0±0,35 6,1±0,32 6,6±0,35
Докозатриєнова, 22:3 7,0±0,35 7,5±0,38 7,5±0,43 7,9±0,43
Докозатетраєнова, 22:4 8,6±0,43 9,2±0,41 10,8±0,69 11,9±0,72
Докозапентаєнова, 22:5 11,7±0,64 13,2±0,40 12,4±0,72 14,1±0,40
Докозагексаєнова, 22:6 15,8±0,87 17,6±0,40 16,7±0,87 18,4±0,35
Вміст жирних кислот: 2411,4 2430,1 2709,5 2757,5
у т.ч. насичені 1587,9 1496,1 1774,5 1711,5
  мононенасичені 338,0 350,5 366,5 385,9
  поліненасичені 485,5 583,5 568,5 660,1
w-3/w-6 0,47 0,46 0,44 0,47
  * Р<0,05 (до табл. 2 – 4).
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ейкозатетраєнової (арахідонової) ЖК. На 
10 – 14-ту добу після отелення встанов-
лено вірогідно більший уміст лінолевої та 
ліноленової кислот та їх похідних: ейкоза-
триєнової, ейкозатетраєнової (арахідоно-
вої) і докозапентаєнової (у корів з надоями 
3850 – 4150 кг молока) та ейкозатриєнової, 
ейкозатетраєнової-арахідонової та ейко-
запентаєнової кислот (у тварин з надоями 
4800 – 5200 кг).

З даних літератури відомо, що лінолева, 
ліноленова і арахідонова поліненасичені ЖК 
підвищують стійкість організму до неспри-
ятливих чинників зовнішнього середовища. 
Вони також виявляють функцію модуляторів 
імунної системи, активуючи функції імуно-
компетентних клітин, сприяють нормалізації 

функцій імунної системи, підвищуючи ре-
зистентність [19, 20]. ЖК виявляють специ-
фічний вплив на імунну систему організму. 
Сучасні дослідження підтверджують участь 
ліпідів у регуляції ініціації імунних реакцій 
окремих поліненасичених ЖК (лінолевої, 
ліноленової, ейкозатетраєнової) [20]. Вони 
є попередниками синтезу простагландинів, 
тромбоксанів, лейкотрієнів, ейкозаноїдів, 
які, в свою чергу, беруть участь у регуляції 
імунної відповіді [8, 19 – 21]. Збільшення кіль-
кості лінолевої, ліноленової та арахідонової 
поліненасичених ЖК свідчить про підвищен-
ня резистентності та загальної імунологіч-
ної реактивності організму. Поліненасичені 
ЖК лінолевого ряду, входячи в структуру 
клітинних і цитоплазматичних мембран 

3. Уміст жирних кислот загальних ліпідів в еритроцитах крові корів на 10 – 14-ту добу після 
отелення, г –3/л (n=5, m±m)

Жирна кислота, код

Група корів

і іі

К Д К Д

Каприлова, 8:0 5,0±0,29 4,7±0,29 5,4±0,32 5,1±0,32
Капринова, 10:0 7,2±0,40 6,9±0,38 7,8±0,49 7,5±0,49
Лауринова, 12:0 9,2±0,46 9,0±0,38 10,3±0,52 9,8±0,49
Міристинова, 14:0 15,5±0,87 15,2±0,85 16,9±0,98 16,4±0,95
Пентадеканова, 15:0 13,6±0,75 13,2±0,72 15,1±0,87 14,7±0,90
Пальмітинова, 16:0 956,4±54,33 914,6±50,57 1055,6±61,81 1008,8±62,01
Пальмітолеїнова, 16:1 24,3±1,41 25,8±1,49 25,6±1,44 26,6±1,42
Стеаринова, 18:0 509,1±27,68 466,6±27,82 522,3±28,12 506,4±28,16
Олеїнова, 18:1 292,8±14,39 313,1±12,77 303,8±16,17 323,8±16,51
Лінолева, 18:2 240,6±14,26 294,0±10,78* 300,5±16,11 371,6±10,73*
Ліноленова, 18:3 94,1±4,91 116,0±4,87* 102,7±5,11 136,0±5,18*
Арахінова, 20:0 9,0±0,49 8,7±0,40 9,8±0,49 9,4±0,46
Ейкозаєнова, 20:1 8,7±0,46 9,0±0,44 9,0±0,49 9,4±0,49
Ейкозадиєнова, 20:2 8,0±0,43 8,4±0,43 8,7±0,46 9,1±0,43
Ейкозатриєнова, 20:3 22,3±1,24 27,4±1,25* 25,3±1,41 31,3±1,53*
Ейкозатетраєнова (арахідонова), 20:4 27,1±1,53 33,3±1,57* 29,0±1,51 36,1±1,79*
Докозатриєнова, 22:3 6,7±0,38 7,1±0,35 7,1±0,40 7,4±0,38
Докозатетраєнова, 22:4 8,1±0,43 8,6±0,49 9,5±0,49 10,4±0,41
Докозапентаєнова, 22:5 11,1±0,64 13,0±0,58* 11,8±0,69 13,5±0,52
Докозагексаєнова, 22:6 15,0±0,81 17,5±0,87 16,0±0,81 18,7±0,90
Вміст жирних кислот: 2299,2 2329,4 2509,0 2591,9
у т.ч. насичені 1525,0 1438,9 1642,9 1578,1
  мононенасичені 325,8 347,9 338,4 359,8
  поліненасичені 448,4 542,6 527,7 654,0
w-3/w-6 0,48 0,47 0,43 0,44
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і ліпопротеїнів-перенощи ків, зумовлюють їх 
фізико-хімічні і функціональні властивості 
[8, 19, 20]. Тобто вірогідне зростання кон-
центрації ейкозапентаєнової, ейкозатетра-
єнової (арахідонової) та докозатетраєнової 
кислот може свідчити про істотне збільшен-
ня концентрації в організмі корів ейкозаної-
дів і насамперед простагландинів (які впли-
вають на їхню репродуктивну функцію) та 
підвищення неспецифічної резистентності 
і адаптаційної здатності організму тварин 
до несприятливих чинників зовнішнього се-
редовища. 

Доведено, що мембрана діє як бар`єр 
проникності, а ліпіди, які є складовою части-
ною клітинних структур, беруть участь 
у здійсненні контролю внутрішнього середо-
вища клітини та його зв’язку з навколишнім 
середовищем [22]. Водночас поліненасиче-
ні ЖК, які входять у структуру біомембран, 
визначають специфічну функцію клітин, за-
безпечують плинність мембран і впливають 

на функціонування імунної системи [8, 19, 
20]. Тобто збільшення в еритроцитах крові 
корів, яким застосовували екстракт алое, 
абсолютного і відносного вмісту полінена-
сичених ЖК свідчить про збільшення про-
никності клітинних мембран та підвищення 
метаболічного обміну між клітиною і навко-
лишнім середовищем. 

Дослідження інтенсивності процесів 
відновлення фізіологічного стану родових 
шляхів і функції внутрішніх статевих орга-
нів корів свідчить, що у корів контрольної 
групи з вищою продуктивністю порівняно 
з низькопродуктивними тривалість віднов-
лювального і сервіс-періоду була більша 
відповідно на 15 і 13 діб (табл. 4). 

Введення екстракту алое скорочує три-
валість відновлювального і сервіс-періоду 
у корів з вищими надоями відповідно на 19 
і 28 діб, з нижчими — на 10 і 19 діб та підви-
щує запліднюваність від першого осіменіння 
на 20 і 10%.

4. показники репродуктивної функції корів (n=10, m±m) 

Показник

Група корів

і іі

К Д К Д

Тривалість відновлювального періоду, діб 49,0±3,20 38,8±3,44* 63,7±3,19 44,9±3,64*
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*

За дії екстракту алое в еритроцитах 
корів за 5 – 7 діб до отелення та на 10 –  
14-ту добу після нього збільшується вміст 
ненасичених ЖК (Р<0,05 – 0,01). Уміст по-
ліненасичених ЖК зростає завдяки кисло-
там w-3 і w-6. Оскільки еритроцити не 
використовують ЖК для енергетичних 

потреб, ці зміни свідчать про вплив 
екстракту алое на функцію клітинних 
мембран. Уведення екстракту алое за 
25 – 30 діб до отелення позитивно впливає 
на перебіг післяродового періоду, віднов-
лення повноцінних статевих циклів і за-
пліднюваність. 
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Содержание жирных кислот в эритроцитах 
крови коров до и после отела и их коррекция

цель. Изучить в эритроцитах коров разно-
го уровня молочной продуктивности содер-
жание жирных кислот (ЖК) в до- и послеро-
довой периоды в связи с репродуктивной 
функцией и при введении экстракта алоэ. 
Методы. Хроматографический, статистичес-
кий. Результаты. За 25 – 30 суток до отела со-
отношение насыщенных и ненасыщенных ЖК 
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у более продуктивных коров меньше, чем у ме-
нее продуктивных. Введение подкожно экстракта 
алоэ за 25 – 30 суток до родов снижает в орга-
низме содержание насыщенных ЖК и повышает 
уровень мононенасыщенных и полиненасыщен-
ных ЖК. В то же время за 5 – 7 суток до отела 
достоверно повышается содержание линолевой, 
линоленовой, эйкозатриеновой и эйкозатетрае-
новой (арахидоновой) ЖК, а на 10 – 14-е сутки 
после него — линолевой, линоленовой, эйкоза-
триеновой, эйкозатетраеновой (арахидоновой) 
и докозапентаеновой. Выводы. При действии 
экстракта алоэ в эритроцитах коров за 5 – 7 
суток до отела и на 10 – 14-е сутки после него 
увеличивается содержание ненасыщенных ЖК. 
Содержание полиненасыщенных ЖК возрастает 
за счет кислот w-3 и w-6. Введение экстракта 
алоэ за 25 – 30 суток до отела положительно 
влияет на течение послеродового периода, 
восстановление полноценных половых циклов 
и оплодотворяемость. 

Ключевые слова: коровы, жирные кислоты, 
экстракт алоэ, молочная продуктивность, вос-
производительная способность.
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Content of fatty acids in erythrocytes of blood 
of cows before and after calving and their cor-
rection

The purpose. To study in erythrocytes of cows of 
different level of milk productivity the content of fatty 
acids (FA) in before- and after-postnatal periods in 
connection with reproductive function and at injec-
tion of extract of aloe. Methods. Chromatographic, 
statistical. Results. At 25 – 30th day before calving 
the ratio of saturated and nonsaturated FA at more 
productive cows is less than that at less productive 
ones. Injection of hypodermically extract of aloe at 
25 – 30th day before labors decreases in an organ-
ism the content of saturated FA and increases the 
level of monononsaturated and polynonsaturated 
FA. At the same time at 5 – 7th day before calving 
authentically increases the content of linolic, linole-
nic, eicozatrienic and eicozateraenic  (arachidonic) 
FA and on 10 – 14th day after it — the content of 
linolic, linolenic, eicozatrienic and eicozateraenic  
(arachidonic), and docozapentaenic. Conclusions. 
At action of extract of aloe the content of nonsatu-
rated FA in erythrocytes of cows at 5 – 7th day before 
calving and on 10 – 14th day after it increases. The 
content of polynonsaturated FA increases due to 
acids w-3 and w-6. Injection of extract of an aloe at 
25 – 30th day before calving positively influences pu-
erperal period, restore of high-grade sexual cycles 
and breeding efficiency.

Key words: cows, fatty acids, extract of aloe, 
milk productivity, breeding capacity.
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