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Висвітлено основні питання сучасного стану та доöільності використання сучасних 
молекулярногенетичних методів у тваринниöтві Óкраїни. Розглянуто найважливіші ас
пекти ефективного типування тварин за молекулярногенетичними маркерами, що дає 
можливість доповнити традиöійні методи добору та підбору результатами генотипуван
ня тварин за ДНКмаркерами.
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äосягнення ìолекулярної генетики в³дкривають реальн³ перспективи фор-
ìування теоретичної ³ ìетодолог³чної бази сучасної селекц³йно-плеì³нної 

роботи у тваринництв³ с³льськогосподарських тварин. ñтратег³я генетичних до-
сл³джень у тваринництв³ спряìовується на всеб³чну оц³нку плеì³нних якостей 
тварин на п³дстав³ отриìання генетичної ³нфорìац³ї, що пов’язана з певниìи 
генаìи або генниìи коìплексаìи. Безпосередня ³дентиф³кац³я певного гене-
тичного ìатер³алу, ìожлив³сть простежити за ниì протягоì багатьох покол³нь 
пов’язан³ з застосуванняì генетичних ìаркер³в.

Посл³довне впровадження в систеìу плеì³нної роботи досл³дження гене-
тичного пол³ìорф³зìу с³льськогосподарських тварин в óкраїн³ було розпочато 
в 70-х роках ìинулого стор³ччя. ðезультати науково-досл³дних роб³т дозволили 
визначити теоретичн³ засади ³ напряìи використання спадкового пол³ìорф³зìу 
в практиц³ розведення с³льськогосподарських тварин ³ селекц³йно-генетичних 
досл³дженнях, розробити ìетодолог³ю досл³дження зв’язку ì³ж господарсько-
корисниìи ознакаìи ³ пол³ìорфниìи систеìаìи, вивчення генофонду ³ анал³з 
генетичної структури популяц³й [1]. Широке застосування в практичн³й селекц³ї 
одержав ³ìуногенетичний контроль походження плеì³нних тварин. Поряд з циì 
³ìуногенетичну ³нфорìац³ю було запропоновано враховувати при анал³з³ гене-
тичної структури ³ оц³нки генетичної ситуац³ї в популяц³ях тварин [2].

ó реальноìу селекц³йноìу процес³ застосування генетичних ìаркер³в пере-
важно розглядається в контекст³ форìування внутр³породної структури ново-
створених пор³д з використанняì ³ìуногенетичної ³нфорìац³ї при добор³ про-
довжувач³в л³н³й, плануванн³ “заìовних” парувань з ìетою одержання реìонт-
них бугайц³в бажаних генотип³в [3, 4].

Íакопичення ³ìуногенетичної ³нфорìац³ї по пл³дниках ³ заводських стадах 
створило ефективну основу для посл³довного застосування генетичних ìар-
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ó даний час, насичен³сть продовольчо-
го ринку як³сниìи продуктаìи в³тчизняно-
го виробництва в достатньоìу обсяз³ не-
ìожлива без ³нтенсиф³кац³ї тваринництва, 
де одн³єю ³з складових є ефективна селек-
ц³я. ãенетичний потенц³ал с³льськогоспо-
дарських тварин прийнято розглядати з 
точки зору ìожливост³ форìування генних 
коìплекс³в, здатних у певних уìовах сере-
довища детерì³нувати розвиток бажано-
го фенотипу. Завдяки розвитку генетики 
к³льк³сних ознак було сфорìульовано при-
пущення про те, що наявн³сть детальної ³н-
форìац³ї про т³сно зчеплен³ гени ìогла б 
дозволити ìаркувати ìолекулярно-гене-
тичниìи ìаркераìи “основн³” гени к³льк³с-
них ознак ³, такиì чиноì, прогнозувати ³ от-
риìувати генотипи новонароджених тва-
рин за бажаниìи фенотипниìи ознакаìи. 

Прогрес у досл³дженн³ геноìу с³льсько-
господарських вид³в тварин, застосування 
сучасних ìетод³в ìолекулярно-генетич-
ного анал³зу безпосередньо на р³вн³ äÍê, 
пор³вняно з класичниìи ìетодаìи тесту-
вання тварин за групаìи кров³, дає ìож-
лив³сть у б³льш короткий терì³н ³ на р³вн³ 
нос³я спадкової ³нфорìац³ї отриìувати ³н-
форìац³ю щодо особливостей генетичної 
структури, а також виявляти генетичн³ ано-
ìал³ї без застосування складного ³ доро-
гого ìетоду генетичної експертизи за на-
щадкаìи.

П³двищення ефективност³ селекц³йної 
роботи значною ì³рою пов’язане з карту-
ванняì геноìу, ³нтегральною оц³нкою ге-
нотипу в систеì³ генетичного ìон³торингу, 
який покликаний об’єднати в збалансова-
ну систеìу коìплекс генетичних тест³в ³з 
ìетою всеб³чної оц³нки селекц³йного ìа-
тер³алу. òаку оц³нку дає генетична ³нфор-
ìац³я, що безпосередньо пов’язана з пев-
ниìи генаìи або генниìи коìплексаìи. 
ó вир³шенн³ цих завдань вагоìу роль в³д³г-
рають генетичн³ ìаркери, особливе ì³сце 
серед яких зайìають äÍê-ìаркери [9].

кер³в у поглиблен³й селекц³йн³й робот³, 
дозволяючи всеб³чно оц³нювати генетич-
н³ особливост³ плеì³нних тварин. Завдяки 
цьоìу генетичн³ ìаркери ув³йшли до ар-
сеналу селекц³онер³в при створенн³ но-
вих пор³д у ìолочноìу ³ ì’ясноìу скотарс-
тв³, свинарств³ та в³вчарств³ [5]. Їх приваб-
лив³сть для селекц³онера полягає в тоìу, 
що алельн³ вар³анти пол³ìорфних систеì є 
норìальною складовою загального фено-
типу, але пор³вняно з ³ншиìи ознакаìи ìа-
ють ряд переваг щодо виявлення генотип-
ної коìпоненти загальної ì³нливост³.

Íа р³вн³ пор³д, стад, спор³днених груп 
генетичн³ ìаркери дають ìожлив³сть роз-
ширити ³ поглибити уявлення селекц³оне-
ра про особливост³ плеì³нного ìатер³алу, 
з якиì в³н проводить роботу. òут пол³ìор-
фн³ систеìи є тиìи ìолекулярниìи ìарке-
раìи, як³ дозволяють оц³нити р³зноìан³т-
н³сть генофонду популяц³й, що селекц³о-
нуються, проанал³зувати зì³ни, пов’язан³ 
з селекц³йниìи фактораìи. ñелекц³оне-
ра найб³льше ц³кавить оц³нка генотипних 
особливостей окреìих тварин, ìожлив³сть 
виявлення видатних генотип³в у ранньоìу 
в³ц³, прогнозування результат³в  добору ³ 
зд³йснення спряìованого п³дбору [6–8]. 
ó цьоìу план³ ефективне застосування 
генетичних ìаркер³в ìожливе лише при 
коìплексноìу п³дход³ до оц³нки конститу-
ц³йних особливостей тварин, який ґрун-
тується на вивченн³ їхньої генеалог³ї, про-
дуктивних, екстер’єрних та ³нших селек-
ц³йно-генетичних характеристик.

Із саìого початку досл³джень ³з спад-
кового пол³ìорф³зìу у с³льськогоспо-
дарських тварин багатооб³цяючиì на-
пряìкоì його застосування став пошук 
зв’язк³в ³з ознакаìи продуктивност³. òео-
ретичною основою цього напряìу є уяв-
лення щодо ìожливих генетичних асоц³а-
ц³й ì³ж алеляìи пол³ìорфних систеì та 
³ншиìи ознакаìи, як³ обуìовлюються та-
киìи ìехан³зìаìи як плейотроп³я, зчеп-
лення або гетерозис.
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тивн³сть тваринництва за рахунок окуп-
ност³ витрат на генотипування погол³в’я 
за найважлив³шиìи продуктивниìи озна-
каìи ³ легкост³ ³нтеграц³ї MAS – селекц³ї в 
виробництво. â³дб³р тварин, гоìозигот-
них чи гетерозиготних за бажаниìи алеля-
ìи досл³джуваного гена, дозволяє значно 
зìеншити к³льк³сть ìожливих недоц³льних 
схрещувань у популяц³ях. öе стає все важ-
лив³шиì, у зв’язку з тиì, що к³льк³сть тес-
т³в ³ бажаних коìб³нац³й QTL зб³льшується.

ó зв’язку з циì, розвиток тваринництва 
óкраїни на даний час потребує впровад-
ження нових ìетод³в та п³дход³в, як³ базу-
ються безпосередньо на анал³з³ спадкової 
³нфорìац³ї, на р³вн³ ген³в чи груп зчеплен-
ня ген³в, в основ³ яких лежить використан-
ня пол³ìорф³зìу äÍê для виявлення спе-
циф³чних посл³довностей. äÍê – д³агнос-
тика (генна д³агностика) дає ìожлив³сть, з 
одного боку керувати генетичною структу-
рою популяц³ї, п³дтриìуючи її алелофонд, 
з ³ншого анал³зувати генотип тварин на р³в-
н³ ген³в (локус³в) асоц³йованих в тоìу числ³ 
³ з господарсько корисниìи ознакаìи. òак³ 
локуси отриìали назву локуси к³льк³сних 
ознак, QTL (Quantitative Trait Loci’s) [11–
16].

Ідентиф³кац³я ген³в та їхн³х ìутац³й, як³ 
визначають той або ³нший розвиток к³ль-
к³сних ознак (QTL), в європейських країнах 
та ñШà дає ìожлив³сть отриìання великих 
прибутк³в за рахунок скорочення часу ге-
нерац³йного ³нтервалу, раннього введен-
ня ìаточного погол³в’я в процес в³дтво-
рення та застосування селекц³ї з допоìо-
гою ìаркер³в MAS, тобто проводити п³дб³р 
батьк³вських пар ³ доб³р певних генотип³в 
та отриìувати нащадк³в з в³дпов³дниì ге-
нетичниì потенц³алоì щодо основних по-
казник³в продуктивност³ [17–23].

Щодо використання заход³в ìаркер-
асоц³йованої селекц³ї в наш³й країн³ без-
перечно необх³дно створення ìетодоло-
г³чних основ запровадження цих заход³в, 

âикористання в селекц³йн³й робот³ ìе-
тод³в анал³зу на р³вн³ ген³в, що в³дпов³-
дають за прояв бажаних к³льк³сних ознак 
(QTL) або зчеплених ³з ниìи ген³в, ìає 
ряд переваг перед традиц³йниìи ìетода-
ìи селекц³ї, оск³льки базується безпосе-
редньо на анал³з³ генотипу, не залежить 
в³д впливу зовн³шнього середовища, на-
дає ìожлив³сть проводити в³дб³р генетич-
но кращих тварин на ранн³х етапах їхньо-
го онтогенетичного розвитку. Як складо-
ва селекц³йно-плеì³нної роботи, селекц³я 
б³олог³чних об’єкт³в, що базується безпо-
середньо на анал³з³ пол³ìорф³зìу та ек-
спрес³ї окреìих ген³в, точкових ìутац³й 
(SNPs), локус³в к³льк³сних ознак та зчепле-
них ³з ниìи ген³в отриìала назву – селек-
ц³я з допоìогою ìаркер³в (Marker Assisted 
Selection – MAS), де одниì ³з важливих 
елеìент³в є äÍê – д³агностика [10]. ñаìе 
такий п³дх³д створив п³дґрунтя для впро-
вадження ³ практичної реал³зац³ї систеìи 
геноìної селекц³ї в країнах ³з розвинутиì 
тваринництвоì. â країнах Європи та ñШà 
розроблено ³ впроваджується багатор³в-
нева обов’язкова систеìа ìолекуляр-
но-генетичної сертиф³кац³ї тварин. ì³ж-
народниì товариствоì генетик³в (ISAG) 
впроваджено обов’язкову систеìу ìо-
лекулярно-генетичного контролю поход-
ження тварин. ó раìках контролю продо-
вольчої б³обезпеки при ф³нансуванн³ Єñ 
розробляються технолог³ї, як³ дають ìож-
лив³сть в³дстежувати переì³щення тварин 
³ отриìуваної в³д них продукц³ї на вс³х ета-
пах технолог³чного ланцюга (в³дтворення – 
переробка – ринок).

âикористання äÍê – ìаркер³в важли-
вий елеìент у систеì³ ³нтеграц³ї геноìної 
селекц³ї в тваринництво óкраїни. òехноло-
г³ї äÍê – анал³зу ìають ряд незаперечних 
переваг перед ³ншиìи д³агностичниìи 
ìетодаìи досл³джень, а саìе простота, 
швидк³сть ³ висока достов³рн³сть отриìа-
них результат³в дозволяє зб³льшити ефек-
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не один р³к проводяться досл³дження щодо 
вивчення особливостей форìування гене-
тичної структури р³зних вид³в, пор³д с³льсь-
когосподарських тварин за р³зниìи ìоле-
кулярно-генетичниìи ìаркераìи.

З ìетою оц³нки особливостей пол³ìор-
ф³зìу ген³в, асоц³йованих ³з господарсько 
корисниìи ознакаìи (QTL), проводять-
ся досл³дження щодо анал³зу генетичної 
структури тварин за розпод³лоì алель-
них вар³ант³в цих ген³в у р³зних пор³д вели-
кої рогатої худоби. òак, за геноì капа – ка-
зеїну (CSN3), частота алельного вар³анта 
â, асоц³йованого з вì³стоì б³лка в ìолоц³ 
виявилася найвищою у тварин української 
червоно-рябої ìолочної породи – 0,184, 
найнижчою у тварин голштинської поро-
ди – 0,103, а для тварин української чор-
но-рябої частота â вар³анта становила – 
0,157. ãоìозиготн³ тварини з генотипоì 
ââ були в³дсутн³ в групах тварин голш-
тинської ³ української червоно-рябої пор³д, 
а в української чорно-рябої ìолочної поро-
ди їх частота становила – 0,022. За геноì 
бета-лактоглобул³ну (βLG) у досл³джених 
пор³д було виявлено переважну  к³льк³сть 
тварин ³з генотипоì àâ. òак, частота цьо-
го генотипу у тварин голштинської породи 
складала – 0,551, української чорно-ря-
бої ìолочної породи – 0,603, української 
червоно-рябої ìолочної – 0,600. ×асто-
та алельного вар³анта â, асоц³йованого з 
вì³стоì казеїнових б³лк³в у ìолоц³ за геноì 
BLG виявилася найнижчою у представни-
к³в української чорно-рябої ìолочної  по-
роди – 0.399. äо найважлив³ших техноло-
г³чних властивостей бета-лактоглобул³ну 
в³дноситься його реакц³я з капа-казеїноì 
на поверхн³ ì³цел при пов³льноìу згущу-
ванн³ ìолока (п³двищена теìпературна 
д³я) ³ утворення гелю при нагр³в³ протеїн³в 
сироватки. ó результат³ пор³вняльного 
анал³зу параìетр³в ìолочної продуктив-
ност³ кор³в р³зних пор³д великої рогатої ху-
доби залежно в³д генотипу за геноì βLG 

починаючи ³з п³дведення ч³ткої законодав-
чої бази щодо необх³дност³ впровадження 
нов³тн³х досягнень ìолекулярної генетики 
³ б³отехнолог³ї у виробництво з в³дпов³дниì 
р³внеì ф³нансування, розробки зручних 
стандартизованих лабораторних ìетодик 
встановлення генотипу тварин за бажани-
ìи коìерц³йниìи ознакаìи, ìодерн³зац³я 
систеìи зоотехн³чного обл³ку, створення 
пакет³в програì щодо визначення перс-
пективних об’єкт³в добору на основ³ даних 
бон³тування та генетичної характеристики. 
ðац³ональне використання плеì³нних ре-
сурс³в с³льськогосподарських вид³в тва-
рин óкраїни безпосередньо пов’язано з 
розробкою ³ впровадженняì коìплексної 
систеìи ìолекулярно-генетичної оц³нки 
тварин, проведенняì широкоìасштаб-
ного генетико-селекц³йного ìон³торингу 
пров³дних ìасив³в чистопородних тварин з 
ìетою визначення їх особливостей, осно-
ву якого повинна складати äÍê – д³агнос-
тика.

âарто зазначити, що дотепер в óкраїн³ 
в уìовах пост³йного недоф³нансування ³ 
в³дсутност³ п³дтриìки з боку держави ц³ 
досл³дження не ìають широкоìасштаб-
ного характеру, як у б³льшост³ європейсь-
ких країн ³ країн ñÍã, в яких ц³ напряìки до-
сл³джень є пр³оритетниìи ³ ф³нансуються 
за рахунок держави.

â óкраїн³ питанняìи досл³джень гене-
тичної структури тварин на р³вн³ äÍê – ìар-
кер³в зайìаються лише дек³лька лабора-
тор³й, наприклад, питанняìи застосуван-
ня р³зних тип³в ìолекулярно-генетичних 
ìаркер³в (ISSR-ìаркер³в, QTL, ì³кроса-
телл³ти) у свинарств³ зайìаються фах³вц³ 
лаборатор³ї генетики Інституту свинарс-
тва ³ìен³ î.â. êвасницького ÍààÍ óкраїни, 
у рибництв³ Інститут рибного господарства 
ÍààÍ óкраїни, розпочато роботу в деяких 
³нших установах.

â Інститут³ розведення ³ генетики тва-
рин ÍààÍ óкраїни на баз³ в³дд³лу генетики 
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Íайб³льший р³вень продуктивност³ за 
показникаìи загального надою спостер³-
гали у тварин з генотипоì àà, при пор³в-
нянн³ з тваринаìи, що ìають генотипи ââ. 
За анал³зоì гена PIT-1 частота алельних 
вар³ант³в A ³ â для тварин чорно-рябої ìо-
лочної породи була однакова ³ станови-
ла – 0,500. ã³поф³зарно-специф³чний фак-
тор транскрипц³ї PIT-1 є регуляторниì ге-
ноì який контролює транскрипц³ю ген³в 
пролактину, тиротроп³ну ³ горìону росту, 
а також в³д³грає важливу роль у прол³фе-
рац³ї та диференц³ац³ї кл³тин г³поф³зу, що 
секретують ц³ горìони. За геноì MSTN не 
були виявлен³ тварини з генотипоì àâ (196 
та 185 пн) – nt821 (del11), що спричиняє  
ì’язову г³пертроф³ю.

З ìетою вивчення продуктивних якос-
тей кор³в р³зних генотип³в за QTL , були 
проведен³ досл³дження на погол³в’ї сиìен-
тальських кор³в н³ìецької селекц³ї. â ц³ло-
ìу, перв³стки сиìентальської породи ìа-
ють високу ìолочну продуктивн³сть (пе-
рес³чно, 5845±196 кг ìолока), високий 
вì³ст жиру та б³лка в ìолоц³ (4,05±0,04 % 
та 3,28±0,02 %, в³дпов³дно). Проведений 
популяц³йно-генетичний анал³з дозво-
лив виявити частоти алельних вар³ант³в за 
ìаркерниìи генаìи. За геноì CSN3 час-
тота алельного вар³анта à, асоц³йованого 
з п³двищениì надоєì у тварин сиìенталь-
ської породи була – 0,705, а частота â-
вар³анта – 0,295. àлельний вар³ант â гена 
CSN3 асоц³йований з високиì вì³стоì б³л-
ка в ìолоц³, кращиìи його коагуляц³йниìи 
властивостяìи. äля виробництва твер-
дих сир³в високої якост³ використовується 
ìолоко в³д кор³в з наявн³стю  â-алельного 
вар³анта гена капа-казеїну. äан³ св³д-
чать, що частота бажаного алелю â у до-
сл³джен³й популяц³ї знаходиться на р³вн³ 
29,5 %. òварини гоìозиготн³ за циì але-
леì, ìають п³двищений вì³ст б³лка в ìоло-
ц³ (перес³чно, 3,38 %) Б³льш³сть кор³в, що 
ìають бажаний â-алель гена CSN3, в³дно-

були отриìан³ дан³ щодо того, що вар³ант 
â бета-лакто глобул³ну асоц³йований з ви-
сокиì вì³стоì у ìолоц³ казеїнових б³лк³в, 
високиì в³дсоткоì жиру ³ параìетраìи ка-
зеїнового коагуляту, а вар³ант à характери-
зується п³двищениì вì³стоì сироваткових 
б³лк³в ³ загальниì вì³стоì б³лк³в ìолока.

×астота алельного вар³анта за ге-
ноì лептину (LEP) становила у тварин ук-
раїнської чорно-рябої ìолочної породи 
0,873. òварини з р³дк³сниì вар³антоì гено-
типоì àñ не були виявлен³. При анал³з³ р³з-
них генотип³в тварин за геноì лептину був 
виявлений взаєìозв’язок ì³ж алельниìи 
вар³антаìи гена LEP, споживанняì корìу ³ 
зб³льшенняì жирових в³дкладень у великої 
рогатої худоби. äля тварин з генотипоì AA 
характерне високе споживання корì³в, але 
низька жива ìаса, а для тварин з геноти-
поì AB – високий прир³ст живої ìаси. êр³ì 
цього, тварини з генотипоì àà ìають ви-
щий показник за надоєì н³ж тварини з ³н-
шиìи генотипаìи.

âиявлен³ алельн³ вар³анти гена горìона 
росту GH, асоц³йован³ з високиì надоєì ³ 
жирн³стю ìолока та приростоì живої ваги; 
тварини з генотипоì LV перевищуюють 
тварин ³з генотипоì LL ³ VV. При досл³джен-
н³ впливу пол³ìорф³зìу гена GH у голш-
тинської, голштино-фризької, чорно-рябої 
пор³д великої рогатої худоби виявлено, що 
тварини з гоìозиготниì генотипоì LL – 
GH ³ гетерозиготн³ тварини LV-GH ìали 
вищ³ показники ìолочної продуктивност³ 
н³ж тварини з генотипоì VV- GH. âиявле-
на асоц³ац³я пол³ìорф³зìу гена з надоєì ³ 
вì³стоì жиру в ìолоц³, за циìи показника-
ìи тварини з генотипоì LL перевершували 
тварин з ³ншиìи генотипаìи. äля тварин 
української чорно-рябої ìолочної породи 
характерною була наявн³сть тварин ³з ге-
нотипоì VV, частота якого складала 0,136. 
ó тварин голштинської породи гоìозиготн³ 
тварини з циì генотипоì виявлен³ не були.
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З розвиткоì сучасних ìетод³в ìолеку-
лярної генетики стає ìожливиì ³дентиф³-
кац³я ген³в, як³ безпосередньо пов’язан³ з 
показникаìи продуктивност³ тварин. âи-
явлення бажаних з точки зору селекц³ї 
вар³ант³в таких ген³в дозволяє додатково 
до традиц³йного в³дбору тварин проводи-
ти селекц³ю за генотипоì.

òоìу, саìе нин³, в зв’язку з вступоì óк-
раїни до ñîò в³дпов³дно ì³жнародних ви-
ìог та рекоìендац³й ISAG/FAO, ICAR ³н-
ших норìативних докуìент³в з ìетою за-
безпечення контролю генетичної якост³ 
плеì³нних (генетичних) ресурс³в при в³д-
творенн³, експорт³, ³ìпорт³, п³двищен-
н³ еконоì³чної ефективност³ та конку-
рентоспроìожност³ галуз³ в óкраїн³ ³снує 
нагальна необх³дн³сть розробки та впро-
вадження систеìи ìолекулярно-генетич-
ної ³дентиф³кац³ї, яка б давала ìожлив³сть 
зд³йснювати контроль переì³щення тва-
рин ³ отриìання на їхн³й основ³ як³сної про-
дукц³ї на ус³х етапах технолог³чного ланцю-
га; обов’язкову оц³нку всього плеì³нного 
ìатер³алу на визначення / п³дтвердження 
походження, в³дсутн³сть спадкових захво-
рювань та на наявн³сть бажаних алельних 
вар³ант³в ген³в QTL, асоц³йованих з показ-
никаìи продуктивност³, що забезпечить 
не т³льки впровадження в тваринництво 
систеìи геноìної селекц³ї, а й реал³зац³ю 
коìплексу завдань в систеì³ збережен-
ня генетичного р³зноìан³ття тварин щодо 
анал³зу структури пор³д, виявлення їхньо-
го генетичного потенц³алу, визначення ге-
нофондового статусу суб’єкт³в плеì³нної 
справи у тваринництв³.

âпровадження в тваринництво селек-
ц³ї за допоìогою ìаркер³в в³дкриває ìож-
ливост³ подальшого п³двищення ефектив-
ност³ селекц³ї, в першу чергу за рахунок 
п³двищення точност³ оц³нки генетичного 
потенц³алу тварини. öе набуває особли-
вого значення в скотарств³ при форìуван-
н³ ìасив³в тварин, як³ створюються шляхоì 

сяться до л³н³ї õоррора. êр³ì того, вс³ тва-
рини ц³єї л³н³ї в досл³джен³й виборц³ є го-
ìозиготниìи за геноì LEP (ññ). ×астота 
алельного вар³анта à за геноì BLG склада-
ла 0,311, а â-алельного вар³анта – 0,689. 
â³доìо, що перший асоц³йований з висо-
киìи надояìи ìолока, а другий – з висо-
киì вì³стоì казеїнових б³лк³в та п³двище-
ниì вì³стоì жиру в ìолоц³ кор³в. òварини, 
що ìають в генотип³ â-алельний вар³ант 
гена BLG, ìають кращ³ показники жирност³ 
ìолока (4,0-4,1 %), пор³вняно до тварин-
гоìозигот за алелеì à (3,8 %). Проте ос-
танн³ значно переважають ³нш³ генотипи 
за надоєì (+433 – +671 кг). â³дносно ви-
сока частота â-алелю гена BLG св³дчить 
про спряìован³сть сиìентальської худоби 
на високу жирноìолочн³сть. äля пор³внян-
ня, чорно-ряба порода характеризувала-
ся середн³ì показникоì частоти генотипу 
ââ, що дор³внював 20 %. За геноì горìо-
ну росту значну перевагу за надоєì ìали 
гетерозиготн³ тварини (генотип LV), тод³ як 
гоìозиготн³ VV в³др³зняються п³двищениì 
вì³стоì б³лка в ìолоц³. îск³льки частота 
алел³в L та V в популяц³ї под³бна (0,550 та 
0,450, в³дпов³дно), ìожна зробити припу-
щення про збалансован³сть продуктивних 
якостей тварин.

Íа основ³ розпод³лу äÍê-фрагìент³в 
у спектрах, отриìаних при використанн³ 
двох ISSR-ìаркер³в (GAG)6C ³ (àññ)6G у 
тварин б³логолової української ³ українсь-
кої чорно-рябої ìолочної пор³д, виявлено 
аìпл³кони р³зної довжини. òак, у б³логоло-
вої української спостер³гали фрагìенти, 
як³ не зустр³чались в ³нш³й досл³джуван³й 
популяц³ї, а саìе: за (GAG)6C прайìероì 
– 1000, 700, 500, 320, 280 пн. За (àññ)6G  
прайìероì тварини пор³д б³логолова ук-
раїнська ³ українська чорно-ряба ìолочна 
ìають аìпл³кони однакової довжини, за 
виняткоì фрагìент³в розì³роì 600 пн у б³-
логолової української ³ 200 пн в української 
чорно-рябої ìолочної худоби.
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використання невеликої к³лькост³ бугаїв-
пл³дник³в [24–26].
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Представлены основные аспекты совреìенно-
го состояния и целесообразности приìенения 
совреìенных ìолекулярно-генетических ìе-
тодов в животноводстве óкраины. ðасìотрены 
важнейшие аспекты эффективного типирова-
ния животных по ìолекулярно-генетическиì 
ìаркераì, что дает возìожность дополнить 
традиционные ìетоды подбора и отбора ре-
зультатаìи генотипирования животных по 
äÍê-ìаркераì.

Ключевые слова: äÍê-технологии, QTL, 
ìаркервспоìогательная селекция (Marker 
Assisted Selection – MAS), äÍê-ìаркеры.
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OF GENOTYPIC LABELING IN ANIMALS 
BREEDING
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Chubinsky, Pogrebnjaka, 1 
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The main aspects of the state-of-the-art and 
expediency of the modern molecular and 
genetic methods application for stockbreeding 
in Ukraine were highlighted. The most important 
methodical aspects of effective animal typing by 
molecular and genetic markers were considered 
thus enabling to supplement the traditional 
methods of selection and assortment with the 
results of animal genotyping via DNA markers.

Key words: DNA-technology, QTL, Marker 
Assisted Selection – MAS, DNA markers.
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