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ПЕРЕДМОВА 

В останні роки тваринництво України переживає кризу зменшення 
поголів'я сільськогосподарських тварин і, як наслідок, зниження обсягів 
виробництва. Інтенсивний розвиток сільського господарства в минуло-
му столітті, застосування великомасштабної селекції в тваринництві, яка 
базувалася на методах оцінювання генотипу за якістю нащадків, ефек-
тивній системі відтворення та інформаційного забезпечення селекційної 
роботи, дали можливість досягти суттєвих результатів. Використання 
схрещування різних місцевих популяцій сільськогосподарських тварин з 
імпортованими з-за кордону сприяло в надзвичайно короткий термін під-
вищити генетичний потенціал продуктивності великих популяцій тва-
рин, а широкомасштабне ведення штучного осіменіння створило умови 
для програмованої передачі господарськи корисних генів від батьків до 
нащадків. Однак наразі внаслідок проведення інтенсивної селекції і по-
родоутворення накопичений резерв мінливості зменшується, що не може 
не впливати на стратегічні можливості селекційної роботи [28, 256]. 

Реформування сільського господарства в сучасних ринкових умо-
вах потребує розробки та впровадження нових методів удосконалення 
продуктивних якостей тварин, що безпосередньо пов'язано з перспек-
тивою розвитку вітчизняної селекції, спрямованої на підвищення про-
дуктивності й рентабельності сільськогосподарського виробництва та 
одержання високоякісної конкурентоспроможної продукції. 

Сучасні теоретичні й методологічні засади селекції ґрунтуються на 
досягненнях генетики і молекулярної біології в розкритті субстратних, 
енергетичних та інформаційних закономірностей селекційного проце-
су. Головні завдання цих досліджень полягають у розшифруванні гли-
бинних механізмів формування та виявлення селекційних ознак, функ-
ціонування генетичного апарату в онтогенезі. 

Кількісні та якісні показники сільськогосподарських тварин, такі як 
вихід і склад молока та м'яса, плодючість, висока резистентність або 
низька чутливість до інфекцій у більшості своїй є полігенними ознаками, 
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                                                                                                                  Передмова 

результатом взаємодії багатьох генів, а чинники навколишнього середови-
ща певною мірою модифікують фенотипічний прояв даної ознаки [241]. 

Підвищення генетичного потенціалу великої рогатої худоби пере-
важно визначається наявністю інформації щодо генетичної природи 
ознак продуктивності. Можливість цілеспрямованого створення ви-
сокопродуктивних стад тварин залежить від інформації про гени, які 
контролюють ці ознаки. 

У зв'язку з цим особливої уваги заслуговують методи генетичних 
досліджень, послідовне застосування яких сприяє створенню системи 
генетичного моніторингу. В цій системі вагоме місце посідає тестуван-
ня тварин за комплексом генетичних тестів, серед яких основну роль 
відіграють генетичні маркери. 

Проблема збереження генофонду порід і популяцій, актуальна в 
тваринництві України, є наслідком швидкої зміни породного складу. 
В першу чергу це призводить до звуження природної різноманітності 
тварин і втрати генів та генних комплексів, притаманних локальним 
породам. Дослідження генетичної структури порід за маркерами дає 
об'єктивну інформацію про генетичну ситуацію в генофондових ста-
дах. В Україні постає завдання визначення особливостей локальних та 
малочисельних порід і більш поглибленого аналізу їхнього генофонду 
із залученням широкого спектра генетичних тестів. Зокрема, необхідна 
комплексна характеристика поголів'я тварин, від яких здійснюють по-
дальше відтворення стад, отримують генетичний матеріал для кріокон-
сервування і довготривалого зберігання. 

Останнім часом відбувається швидкий розвиток біотехнологій у тва-
ринництві, які забезпечують прискорене розмноження цінних генотипів. 
Це штучне осіменіння, індукція суперовуляції у корів і телиць, нехірур-
гічна трансплантація ембріонів реципієнтам у скотарстві, кріоконсерву-
вання сперматозоїдів та ембріонів великої рогатої худоби, овець та інших 
видів тварин. Нині розроблено наукову базу, отримано позитивні резуль-
тати з одержання ембріонів ссавців in vitro, клонування зародків, одер-
жання трансгенних тварин з певними властивостями та ін. [1,208,405]. 

Важливий вклад у розуміння, дослідження та розв'язання багатьох 
фундаментальних проблем становлення й індивідуального розвитку 
організмів, отриманих біотехнологічними методами, вносять ембріо-
логічна генетика, клітинна біологія та експериментальна ембріологія. 

Суттєве значення в цьому відношенні має вивчення особливостей 
раннього доімплантаційного розвитку ссавців, зокрема накопичення 
генопродуктів у результаті транскрипції генів материнського похо- 
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дження, активації геному зародка, взаємодії ядра і цитоплазми, а також 
умов розвитку зародків in vitro та in vivo [187]. 

Необхідне широке використання досягнень сучасної біотехнології 
для практичної розробки методів і схем інтенсивної селекції з метою 
ефективного впровадження біотехнологічної селекції, формування якої 
розпочалося в Україні в кінці минулого століття [19, 20]. Традиційні, 
нові та новітні біотехнологічні напрями зорієнтовано на одержання осо-
бин з бажаним фенотипом за використання нетрадиційних способів. 

Генетика розвитку, яка є широкою, багатоплановою галуззю нау-
ки, поєднує в собі розробки молекулярної біології, експерименталь-
ної ембріології, цитогенетики. Цитогенетичні, молекулярно-біологічні 
аспекти оогенезу, сперматогенезу і раннього ембріогенезу ссавців, без 
яких неможливе вивчення контролюючих механізмів розвитку, розпо-
чали інтенсивно розвиватися із 70-х років XX ст. [67]. 

Поглиблені дослідження з ембріологічної генетики створили пере-
думови для запровадження сучасних біотехнологічних методів у прак-
тику відтворення тварин. З метою підвищення й ефективного вико-
ристання їхнього генетичного потенціалу необхідно вивчати складний 
процес індивідуального розвитку організму від запліднення яйцекліти-
ни, розвитку ембріона і протягом життя, який проходить відповідно до 
успадкованого генотипу [28, 31, 103, 105, 109, 122, 222]. 

Морфологічний та молекулярно-генетичний аналіз реалізації генетич-
ної інформації в ранньому ембріогенезі in vitro є ефективним методом 
вирішення багатьох питань генетики розвитку [156]. Зокрема, набуває 
важливого значення вивчення закономірностей перетворень хроматину in 
vitro в мейозі для реалізації генетичної інформації в процесі ембріогенезу 
in vitro. Привертають увагу технологічні аспекти ембріологічної генетики 
сільськогосподарських тварин для контролю запліднювальної здатності 
сперматозоїдів плідників під час формування ембріонів in vitro. 

Вивчення мейотичних і мітотичних перетворень хроматину гамет та 
ембріонів сільськогосподарських тварин ґрунтується на цитогенетичних 
методах. Комплексний морфогенетичний аналіз забезпечує оцінювання 
біологічної повноцінності розвитку in vitro ембріонів і дає змогу встано-
вити закономірності генетичних процесів у ранньому ембріогенезі. 

Вивчення хромосом під час гаметогенезу, на останніх стадіях ран-
нього ембріогенезу є одним із ефективних підходів до пізнання меха-
нізмів реалізації генетичної інформації індивідуального розвитку. Іс-
нують проблеми підвищення життєздатності зародків після маніпулю-
вання з ними поза організмом. 
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