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Ó статті розãлянуто особливості імуноãенетичної структури локальних порід свиней 
мирãородської та великої чорної за ãрупами крові. Заãальним аналізом частот алелів 
встановлено схожість між стадами мирãородської породи. Вищу консолідацію за пев-
ними ãенотипами в системі ЕАF мають тварини, яких вирощують у стадах ãосподарств: 
«ім. Іващенка» (мирãородської породи) і «Червона Зірка» (великої чорної породи). За-
фіксовано суттєву різницю в ãенетичній структурі свиней даних порід та встановлено в 
середньому підвищену частоту ãетерозиãотних ãенотипів у стадах за системами ЕАЕ 
мирãородської породи та ЕАL двох локальних порід.

Ключові слова: імуноãенетичні маркери, ãенофонд, породи свиней, алель, ãенотип, ãо-
мозиãотність.

вñòуп. Проблеìу збереження б³ор³зноìан³тност³ генофонду тварин в уìо-
вах ³нтенсивної антропогенної д³ї на природне середовище ìожна вважати 

одн³єю з найважлив³ших проблеì сучасної б³олог³ї [1]. ñучасн³ систеìи розве-
дення тварин п³д впливоì чинник³в еконоì³чного характеру ³ у зв’язку з недо-
статньою реал³зац³єю програì ³нтенсиф³кац³ї галуз³ призводять до загрозливої 
ун³ф³кац³ї, втрати генетичного р³зноìан³ття ³ багатьох, в першу чергу, локальних 
пор³д [2,3].

Íайскладн³ший стан у збереженн³ генофонду виявлено у ìиргородськ³й та 
велик³й чорн³й породах, популяц³ї яких без створення генофондових чи колек-
ц³йних стад за рахунок державної дотац³ї найближчиì часоì приречен³ на зник-
нення [4]. â³дпов³дно статистичниì даниì, ìаточне погол³в’я плеì³нних сви-
ней даних пор³д складає ìенше 1 % в³д загальної к³лькост³ основних свиноìа-
ток.

ìиргородська та велика чорна породи свиней використовуються для чисто-
пор³дного розведення ³ проìислового схрещування. â останн³ роки погол³в’я 
свиней цих пор³д ³стотно скоротилося, тоìу особливого значення набуває 
розробка заход³в, спряìованих на збереження наявного генофонду, важливиì 
етапоì якої є використання генетичних ìаркер³в для довгострокового спосте-
реження за станоì параìетр³в генетичної структури, оц³нки ³ визначення ìеж 
допустиìих зì³н [5, 6].
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òестування за групаìи кров³ та ³ншиìи 
полiìорфниìи систеìаìи в процес³ конт-
ролю достов³рност³ походження та сер-
тифiкацiї плеì³нних тварин, в³дпов³дно до 
Закону óкраїни «Про плеì³нну справу у 
тваринництв³» [7] створює основу для 
коìплексної оц³нки генотип³в.

Є передуìови щодо ìожливост³ збере-
ження високого ступеня генетичної р³зно-
ìан³тност³ ген³в ³ генних коìплекс³в, у ге-
нофондових стадах локальних пор³д, що 
визначають ун³кальн³ риси цих пор³д при 
обìежен³й чисельност³ популяц³ї.

ìетою роботи є проведення ³ìуногене-
тичного анал³зу генофонду ³ оц³нка гене-
тичної ситуац³ї в популяц³ях локальних по-
р³д свиней.

Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
äосл³дження виконано за ìатер³алаìи 

тестування за групаìи кров³ свиней ìирго-
родської породи в господарствах «Пере-
ìога», «³ì. Іващенка» (n=399 гол³в), шля-
хоì генетичного ìон³торингу óкраїнською 
виробничо-науковою лаборатор³єю ³ìуно-
генетики ì. Бровари, великої чорної поро-
ди господарства «×ервона З³рка» (n=234 
гол³в) – лаборатор³єю генетики Інституту 
тваринництва ÍààÍó.

ãенофонд анал³зували за еритроцитар-
ниìи антигенаìи (åà) A–, Ap, Ba, Bb, Da, 
Db, Ea, Eb, Ed, Ee, Ef, Eg, Fa, Fb, Ka, Kb, 
La, Lb, Lc, Ld, Lj, Lg, Lh, Ga, Gb, Ha, Hb . 
àлел³ визначали в³дпов³дно до встановле-
ного видового алелофонду.

За загальноприйнятиìи алгоритìаìи 
[8,9] визначали генну частоту алелiв, кое-
ф³ц³єнт гоìозиготност³ (ñа), фактичний 
ступ³нь гоìозиготност³ популяц³й (H), по-
казник реал³зац³ї гоìозиготност³ (W).

рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
ó систеì³ åàà тварини характеризують-

ся схожиìи частотаìи алел³в. ×астота але-
ля à– в ìиргородськ³й пород³ ì³ж стадаìи 
ìає несуттєв³ в³дì³нност³ ³ дещо вища час-

тота цього фактора в стад³ великої чорної 
породи (табл. 1). ó д³алельн³й систеì³ åàâ 
в породах найб³льш розповсюджений 
алель âа. ó ìиргородськ³й пород³ свиней 
не виявлено фактора Dа.

Íайрозповсюджен³ш³ в обох породах за 
систеìою åàå алел³ bdg та edg. За закри-
тою систеìою åàF велика чорна порода 
в³др³зняється п³двищеною частотою алеля 
Fа – 0,380 проти 0,250 у ìиргородської по-
роди. â систеì³ åàG не виявлено значних 
ì³жстадних в³дì³нностей.

За систеìою åàÍ велика чорна порода 
в³др³зняється ìеншою частотою алеля Í–, 
що на 0,188 ìенше в³д середнього у ìир-
городської породи. За систеìою åàê ве-
лика чорна порода характеризується в³д-
носно зниженою насичен³стю алелеì êb. 
Íизька частота алеля êа притаìанна тва-
ринаì ìиргородської породи.

×³тко виражен³ ì³жпородн³ особливост³ 
за частотою алел³в систеìи EAL. äля вели-
кої чорної породи характерна висока час-
тота алеля Ladhj, який є р³дк³сниì для гено-
фонду свиней ìиргородської породи ³ з 
невеликою частотою присутн³й у тварин 
господарства «³ì. Іващенка», та в³дсут-
н³сть алеля Ladh³.

âикористання ³ìуногенетичних ìетод³в 
дозволяє визначити на генноìу р³вн³ в³д-
ì³нност³ ì³ж окреìиìи групаìи та популя-
ц³яìи. âиявлено високов³рог³дний деф³цит 
гоìозигот за систеìою åàå у свиней ìир-
городської породи. За систеìою åàF вста-
новлено деф³цит гетерозигот у генофон-
дах досл³джених господарств – коливання 
W в³д 1,02 до 1,04. òенденц³я до переви-
щення фактичної гоìозиготност³ над тео-
ретично оч³куваною виникає при насиченн³ 
стад спадковиì ìатер³алоì невеликої 
к³лькост³ пл³дник³в.

За систеìою åàL стада ìиргородської 
породи характеризуються вищою к³льк³с-
тю гоìозиготних генотип³в, а у тварин ве-
ликої чорної породи господарства «×ерво-
на З³рка» спостер³гається найб³льша р³з-
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Òàбëèця 1. ãенна частота алелiв груп кров³ в стадах свиней

Генетична 
система

Алель,
імуногенетичні 

показники

Породи, господарства
Миргородська

«Перемога» (n=293)
Миргородська «ім. 
Іващенка» (n=106)

Велика чорна «Чер-
вона Зірка» (n=234)

ЕАA – 0,783±0,0170 0,778±0,0285 0,848±0,0166
p 0,217±0,0170 0,222±0,0285 0,152±0,0166

ЕАB a 0,788±0,0169 0,892±0,0213 0,998±0,0021
b 0,212±0,0169 0,108±0,0213 0,002±0,0021

ЕАD a 0,000±0,0034 0,000±0,0093 0,079±0,0125
b 1,000±0,0034 1,000±0,0093 0,921±0,0125

ЕАE aeg 0,123±0,0135 0,212±0,0281 0,188±0,0181
bdg 0,352±0,0197 0,250±0,0297 0,430±0,0229
edf 0,195±0,0164 0,193±0,0271 0,154±0,0167
edg 0,331±0,0194 0,344±0,0326 0,228±0,0194

Са 0,29 0,26 0,29
H 0,13 0,18 0,36
W 0,44 0,68 1,25

ЕАF a 0,275±0,0184 0,226±0,0287 0,380±0,0224
b 0,725±0,0184 0,774±0,0287 0,620±0,0224

Са 0,60 0,65 0,51
H 0,50 0,66 0,53
W 0,83 1,02 1,04

ЕАG a 0,543±0,0206 0,576±0,0339 0,517±0,0231
b 0,457±0,0206 0,424±0,0339 0,483±0,0231

ЕАH – 0,896±0,0126 0,844±0,0249 0,682±0,0215
a 0,104±0,0126 0,156±0,0249 0,318±0,0215

ЕАK – 0,410±0,0203 0,368±0,0331 0,421±0,0228
a 0,092±0,0119 0,151±0,0246 0,256±0,0202
b 0,498±0,0206 0,481±0,0343 0,323±0,0216

ЕАL adhj 0,000±0,0034 0,052±0,0152 0,342±0,0219
adhi 0,232±0,0174 0,311±0,0318 0,000±0,0042
bcgi 0,705±0,0188 0,608±0,0335 0,626±0,0223
bdfi 0,063±0,0100 0,028±0,0113 0,032±0,0081

Са 0,56 0,47 0,47
H 0,45 0,42 0,25
W 0,81 0,88 0,53

ниця ì³ж фактичниì ³ теоретично 
оч³куваниì деф³цитоì гоìозигот.

äещо п³двищен³ середн³ частоти гете-
розиготних генотип³в у стадах ìиргород-
ської породи за систеìаìи åàå (W=0,56) 
та в стадах двох локальних пор³д åàL 
(W=0,74) св³дчать про спряìован³сть гене-
тичних процес³в на збереження гетерози-

готност³ та достатн³й запас генетичної ì³н-
ливост³ в проанал³зованих стадах.

àнал³з розпод³лу генотип³в у свиней 
ìиргородської та великої чорної пор³д 
(табл. 2) за 9-ти систеìаìи груп кров³ 
показав, що найрозповсюджен³шиìи є 
тварини з генотипаìи à–/à–, âa/âa, Db/
Db, åedg/åbdg, Fа/Fb, Fb/Fb, Gа/Gb, Í–/Í–, 
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Òàбëèця 2. ×астоти генотип³в у стадах свиней (%)

Генетична 
система Генотип

Стада 
«Перемога» «ім. Іващенка» «Червона Зірка»

ЕАA -/- 56,71±2,895 55,73±4,825 69,66±3,007
p/- 43,33±2,85 44,30±4,825 30,34±3,007

ЕАВ a/a 65,22±2,783 78,32±4,004 99,57±0,461
a/b 34,50±2,777 21,74±4,004 0,43±0,428
b/b 0,31±0,324 0,00±0,930 0,00±0,421

ЕАD a/b 0,00±0,340 0,00±0,930 15,81±2,384
b/b 100,00±0,340 100,00±0,930 84,19±2,390

ЕАE
aeg/aeg 0,00±0,340 1,92±1,333 5,56±1,498
aeg/bdg 12,42±1,925 16,00±3,561 17,09±2,461
bdg/bdg 3,83±1,117 0,00±0,930 21,37±2,676
edf/aeg 3,82±1,117 10,42±2,965 3,42±1,188
edf/bdg 19,73±2,323 11,31±3,075 6,41±1,600
edf/edf 1,71±0,757 3,83±1,864 3,36±1,178

edg/aeg 8,62±1,639 12,33±3,190 5,98±1,550
edg/bdg 30,31±2,684 22,62±4,062 19,66±2,598
edg/edf 12,50±1,932 9,45±2,841 9,83±1,943
edg/edg 7,21±1,511 12,34±3,190 5,13±1,442

ЕАF a/a 4,86±1,256 5,72±2,255 14,33±2,288
a/b 45,41±2,908 33,90±4,598 41,03±3,215
b/b 49,85±2,921 60,43±4,750 44,64±3,249

ЕАG a/a 27,62±2,611 39,72±4,752 19,23±2,575
a/b 50,24±2,921 15,11±3,478 64,96±3,120
b/b 20,56±2,358 24,51±4,177 15,81±2,384

ЕАH -/- 77,80±2,428 66,00±4,601 36,32±3,143
a/- 19,81±2,326 28,32±4,345 63,68±3,144

ЕАK -/- 0,00±0,340 1,91±1,330 3,85±1,257
a/- 0,32±0,330 1,91±1,330 31,62±3,039
a/b 18,14±2,249 28,34±4,375 19,66±2,598
b/- 81,63±2,264 67,95±4,534 44,87±3,251

ЕАL
adhi/bcgi 0,00±0,340 4,82±2,080 0,00±0,421
adhi/adhi 2,00±0,818 6,63±2,416 0,00±0,421
adhj/bcgi 42,42±2,887 42,49±4,800 68,39±3,039
bcgi/bcgi 43,00±2,892 34,92±4,629 25,21±2,838
bdfi/bcgi 12,61±1,939 6,73±2,433 6,41±1,601

êb/ê– та Ladhj/Lbcgi, а гоìозиготний гено-
тип åedf/åedf ìожна в³днести до р³дк³с-
них. àбсолютних ìаркер³в популяц³ї да-
них пор³д не ìають, але їхня специф³ка 
характеризується певниìи в³дì³нностя-
ìи у сп³вв³дношеннях в³дпов³дних гено-
тип³в. âиявлено незначну к³льк³сть гено-

тип³в: âb/âb у тварин господарства «Пе-
реìога» (0,31 %), Dа/Db – «×ервона 
З³рка» (15,81 %), Ladhi/Lbcgi – «³ì. Іва-
щенка» (4,82 %), а Ladhi/Ladhi становить 
2,00–6,63 % у тварин ìиргородської по-
роди, ³ в³дсутн³й у популяц³ї свиней вели-
кої чорної породи.
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Íайсуттєв³ш³ в³дì³нност³ (р≤0,001) ì³ж 
стадаìи двох локальних пор³д заф³ксован³ 
за частотою генотип³в âa/âb, åbdg/åbdg, 
åedf/åbdg, åedg/åedg, Fа/Fа, Gа/Gа, Í-/Í- та 
êа/ê-.

За найпол³ìорфн³шиìи åàå ³ åàL гене-
тичниìи систеìаìи груп кров³ виявлено – 
10 генотип³в за систеìою å у тварин вели-
кої чорної породи господарства «×ервона 
З³рка» ³ 5 – за систеìою L у тварин ìирго-
родської породи господарства «³ì. Іва-
щенка». 

вèñíовкè
ñхож³сть ì³ж стадаìи ìиргородської 

породи встановлена загальниì анал³зоì 
за частотаìи алел³в. âищу консол³дац³ю за 
певниìи генотипаìи в систеì³ åàF ìають 
свин³ р³зних пор³д, яких вирощують в ста-
дах «³ì. Іващенка» ³ «×ервона З³рка». 

Б³льшу р³зноìан³тн³сть ì³ж тваринаìи 
р³зних популяц³й одн³єї породи отриìано 
за частотаìи генотип³в. ó генофонд³ двох 
пор³д заф³ксовано високов³рог³дну р³зни-
цю за генотипаìи систеì åàâ, åàå, åàF, 
åàG, åàH та åàK.

âстановлено п³двищену середню час-
тоту гетерозиготних генотип³в за систеìа-
ìи åàå (W=0,56) у стадах ìиргородської 
породи та åàL (W=0,74) у стадах двох ло-
кальних пор³д. öе св³дчить, що в проанал³-
зованих популяц³ях встановлений достат-
н³й запас генетичної ì³нливост³ ³ спряìо-
ван³сть генетичних процес³в на збережен-
ня гетерозиготност³.
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â статье рассìотрены особенности иììуно-
генетической структуры локальных пород сви-
ней ìиргородской и крупной черной по груп-
паì крови. îбщиì анализоì частот аллелей 
установлено сходство ìежду стадаìи ìирго-
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родской породы. âысшую консолидацию по 
определенныì генотипаì в систеìе åàF иìе-
ют животные, которых выращивают в ста-
дах хозяйств «иì. èващенко» (ìиргородской 
породы) и «êрасная Звезда» (крупной черной 
породы). Зафиксирована существенная разни-
ца в генетической структуре свиней данных по-
род и установлено в среднеì повышенную час-
тоту гетерозиготных генотипов в стадах по сис-
теìаì åàå ìиргородской породы и åàL двух 
локальных пород.

Ключевые слова: иììуногенетические 
ìаркеры, генофонд, породы свиней, аллель, 
генотип, гоìозиготность.
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This article highlights the peculiarities of 
immunogenotypic structure for local Mirgorod 
and Large Black pig breeds. Through global 
analysis by the allele frequencies there was 
established similarity between herds of the 
Mirgorod breed. Higher consolidation by the 
certain genotypes in the EAF system displayed 
animals to be reared in herds «im. Ivashchenko» 
(Mirgorod breed) and «Krasnaya Zvezda» (Large 
Black breed). A considerable difference in the 
genetic structure of the pig breeds involved and 
on average increased incidence of heterozygous 
genotypes in the herds according to EAE 
(Mirgorod breed) and EAL in two indigenous 
breeds was registered.

Key words: immune and genetic markers, 
genetic resources, pig breeds, allele, genotype, 
homozygosis.


