
ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекöіонерів. 2012, том 10, № 2208

© ê.â. БîäðЯШîâà, Í.â. ìàêîâñüêà, î.ä. БІðЮêîâà, î.â.ñèäîðåÍêî, 2012

Оцінка кнурів-плідників великої білої породи
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Мета. Оöінити кнурів, які мають різні частки спадковості великої білої породи свиней 
англійського походження, за якістю гнізд осемінених ними свиноматок; провести аналіз 
генотипів за генами реöепторів естрогену (ESR), меланокартину-4 (MC4R); дослідити 
стресчутливість тварин. Встановити вплив стресостійкості кнурів на якість гнізд. Вивчи-
ти розподіл частот алелів генотипів кількісних та якісних ознак у потомків  досліджуваних 
тварин. Методи. Визначення якості гнізд проводили індивідуально за кожним кнуром 
за результатами обліку відтворних якостей осемінених ними свиноматок. Поліморфізм 
генів, що асоöійовані з господарсько-корисними ознаками, вивчали за генами естро-
гену (ESR), меланокартину-4 (MC4R) методом ПЛР-ПДРФ. Стресостійкість кнурів ви-
значали за еозинофільним тестом. Резулüтати. Порівнювали продуктивні якості кнурів 
різних генотипів (частка спадковості ½–¼ англійського походження) в стаді ТДВ «Русь».
Встановлено, що кращі результати за ознаками багатоплідності та збереженості мо-
лодняку властиві кнурам з меншою (¼) часткою спадковості англійської селекöії.  Аналіз 
розподілу генотипів у потомків за локусами кількісних та якісних ознак (ESR- та MC4R-
маркерами) встановив, що усі плідники бажаних генотипів (ESRАВ, MC4RРР) мали різну 
повторюваність власних генотипів у своїх потомків. Оöінений як стресостійкий кнур До-
угол 102 має кращу збереженість молодняку (97,3%) у підсисний період. Висновки. 
Використання декількох методів для аналізу генотипу дозволяє виділити кращих тва-
рин, що сприяє покращенню генофонду стада.

Ключові слова: генотип, збереженість, багатоплідність, племінна öінність, стресостій-
кість.

Вñòуп. óкраїна традиц³йно вважається країною з пр³оритетниì розвиткоì 
свинарства. ñтаноì на 01.10.2012 р. загальна к³льк³сть свиней складала 

8088,7 тис. гол., з яких б³ля 8% –плеì³нн³ тварини [1]. Íин³ велика б³ла порода 
залишається найпопулярн³шою в р³зних кл³ìатичних рег³онах óкраїни завдяки 
своїì високиì адаптац³йниì, в³дтворниì, в³дгод³вельниì ³ ì’ясниì якостяì. Її 
питоìа вага в плеì³нноìу свинарств³ з 2002 року коливається в ìежах 83–72%. 
ìаток великої б³лої породи усп³шно використовують для отриìання поì³сних 
тварин. 

Інтенсиф³кац³я в³тчизняної галуз³ свинарства все част³ше в³дбувається за 
уìов використання заруб³жної генетики, яка певниì чиноì впливає на продук-
тивн³ якост³ свиней [2]. Проте, як в³доìо з практичних досл³джень, п³дб³р у сви-
нарств³ в³д³грає особливу роль, оск³льки одна ³ та ж родина або свиноìатка в³д 
р³зних кнур³в дає р³зних потоìк³в [3]. Íер³дко в³д досить ц³нних за своїìи ³нди-
в³дуальниìи якостяìи  тварин при невдалоìу поєднанн³ отриìують посередн³х 
потоìк³в [4]. Проте ефективн³сть р³зноìан³тних крос³в при поєднанн³ р³зних ти-
п³в залежить в³д в³дселекц³онованост³ вих³дного ìатер³алу [5].  
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âикористання сучасних генетичних ìе-
тод³в, зокреìа вивчення локус³в к³льк³сних 
ознак (QTL), в основ³ яких лежить визна-
чення генотип³в тварин за генаìи, що асо-
ц³йован³ з господарсько-корисниìи озна-
каìи разоì ³з зоотехн³чниìи, зробить про-
ведення добору тварин обґрунтован³шиì. 
ñеред ген³в, пол³ìорф³зì яких асоц³йова-
ний з в³дтворниìи, в³дгод³вельниìи та 
ì’ясниìи якостяìи,  найперспективн³шиìи 
для проведення добору є рецептори ест-
рогену (åSR) ³ ìеланокартину-4 (MC4R) 
[6–8].

ñтресов³ фактори, що впливають на 
тварин у процес³ росту та розвитку, ìожуть 
призводити до зниження їхньої резистент-
ност³ та продуктивност³ [9]. ðеал³зац³я ге-
нетичного потенц³алу тварин ìожлива 
лише за уìови ретельного та ц³леспряìо-
ваного добору ³ п³дбору при в³дпов³дних 
уìовах год³вл³ та утриìання [10, 11]. ð³-
вень стресост³йкост³ ìає значення при 
створенн³ стад, як³ б в³дпов³дали виìогаì 
ведення ³нтенсивного свинарства.

ìета роботи – оц³нити кнур³в, як³ ìають 
р³зн³ частки спадковост³ великої б³лої по-
роди свиней англ³йського походження, за 
як³стю гн³зд осеì³нених ниìи свиноìаток; 
провести анал³з генотип³в за генаìи ре-
цептор³в естрогену (ESR), ìеланокарти-
ну-4 (MC4R); досл³дити стресчутлив³сть 
тварин [12, 13]. 

âстановити вплив стресост³йкост³ кну-
р³в на як³сть гн³зд. 

âивчити розпод³л частот алел³в геноти-
п³в к³льк³сних та як³сних ознак у потоìк³в  
досл³джуваних тварин.

Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
äосл³дження виконан³ за даниìи зоо-

техн³чного обл³ку (форìи 1-св, 2-св). äо-
сл³джували свиней великої б³лої породи:  
свиноìатки óâБ – 1 (n=76 гол.), кнури ан-
гл³йського походження (n=4 гол.), що на-
лежать плеìрепродуктору òäâ «ðусь» 
×еркаської област³. 

ñтатистичну обробку даних зд³йснено 
за ìетодикою Í.î. Плох³нського [14] ³з за-
стосуванняì програìи STATISTICA 6. Пле-
ì³нну ц³нн³сть кнур³в визначали за р³зни-
цею в³д середнього по стаду. Пол³ìорф³зì 
ген³в ìñ4R та ESR вивчали ìетодоì Пëð-
ПäðФ на зразках кров³ кнур³в-пл³дник³в 
(n=4 гол.) та їхн³х потоìк³в (n=20 гол.) [15, 
16].

×астоту генотипу визначали за форìу-
лою:

= xq n
,

де x – к³льк³сть тварин ³з даниì генотипоì; 
n – к³льк³сть обстежених тварин. 

ñтандартну поìилку для частот геноти-
п³в розраховували за форìулою äж. Í³л, 
ó. Шелл [17]:

⋅ −= (1 )
q

q qS n
.

îц³нку стану природної резистентност³ 
проводили за загальноприйнятиìи ìето-
дикаìи, визначали фагоцитарну актив-
н³сть лейкоцит³в кров³  – Фà (%) та ³нтен-
сивн³сть фагоцитозу – ІФ (од. ì³кробних 
т³л/один активний фагоцит) [18]. ñтрес-
чутлив³сть оц³нювали за еозиноф³льниì 
тестоì [12, 13].

Рåзуëüòàòè òà обãоâоðåííя
îц³нено 12 кнур³в, що використовува-

лись у стад³ òäâ «ðусь». За результатаìи 
353 опорос³в встановлено, що в середньо-
ìу по стаду багатопл³дн³сть складає – 10,5 
гол³в, жива ìаса 1 поросяти при в³длученн³ 
– 18,4 кг. ñередн³й показник збереженост³ 
ìолодняку по стаду становить 96,3%. Про-
те, спостер³гається деяка р³зниця за як³стю 
потоìства залежно в³д кнур³в-пл³дник³в 
(табл. 1). 

îц³нюючи в³дтворну здатн³сть осеì³не-
них свиноìаток за багатопл³дн³стю, вияв-
лено дещо б³льш³ значення даної ознаки 
в³дпов³дно до середнього по стаду у трьох 
кнур³в. òак,  б³льшу багатопл³дн³сть ìаток 
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Òàбëèця 1. îц³нка пл³дник³в òäâ «ðусь» за як³стю гн³зд

Кличка та ідентифі-
каційний номер

Кількість 
опоросів

Багатоплід-
ність, гол.

Відлучено у 2-міс. віці
Збереже-
ність,%усього, гол. маса гнізда, кг маса 1-го 

поросяти, кг
х±S.E. х±S.E. х±S.E. х±S.E. х±S.E.

Доугол 102 10 10,9±0,2 10,6±0,2 193,9±3,2* 18,3±0,1 97,3
Спонтус 2552 29 10,4±0,2 10,2±0,1 185,8±2,6 18,3±0,0 96,1
Спонтус 3531 22 10,8±0,2 10,4±0,2 189,7±2,8 18,3±0,1 96,6
Ч. Турк 030 15 11,3±0,3* 10,9±0,2* 199,3±4,2** 18,2±0,1 96,5
Середнє по стаду 353 10,5±0,1 10,2±0,1 186,3±1,0 18,4±0,0 96,3

П р и ì ³ т к а : * ð > 0,95; ** ð > 0,99.

Òàбëèця 2. Плеì³нна ц³нн³сть кнур³в-пл³дник³в у стад³ òäâ «ðусь» 

Кличка та ідентифі-
каційний номер

Племінна цінність  

багатоплідність  кількість поросят при 
відлученні, гол.

збереже-
ність,%

жива маса гнізда  
в 2 міс., кг

Доугол 102 +0,4 +0,4 +1 +7,6
Спонтус 2552 -0,1 0 -0,2 -0,5
Спонтус 3531 +0,3 +0,2 +0,3 +3,4
Чемпіон Турк 030 +0,8 +0,5 +0,2 +13

виявлено в³д кнур³в äоугола 102 на 0,4 гол., 
ñпонтуса 3531 на 0,3 гол., а у кнура ×еìп³-
она òурка багатопл³дн³сть була в³рог³дно 
вища на 0,8 гол. (ð > 0,95). За живою ìа-
сою гн³зда кращиìи з в³рог³дною р³зницею 
були ìатки, що осеì³нен³ кнураìи äоуго-
лоì 102 на 7,6 кг (ð > 0,95) та ×еìп³оноì 
òуркоì 030 на 13 кг (ð > 0,99).

Збережен³сть ìолодняку у досл³джува-
них пл³дник³в краща по стаду ³ коливається 
в ìежах 96,1–97,3%. При цьоìу кнур ñпон-
тус 2552 ìає ½ частку генотипу в³д батька 
англ³йської селекц³ї, ³нш³ кнури лише ¼. 

За багатопл³дн³стю ìаток, що осеì³нен³ 
в³дпов³дниìи кнураìи, кращиìи виявили-
ся гн³зда батьк³в: ×еìп³она òурка 030, äо-
угола 102, ñпонтуса 2552, плеì³нна ц³н-
н³сть яких була +0,8, +0,4, +0,3, в³дпов³д-
но. Проте дещо г³ршу оц³нку за вс³ìа 
досл³джуваниìи показникаìи ìає кнур 
ñпонтус 2552  (табл. 2).

äосл³дженняì генетичної структури 
свиней великої б³лої породи в òäâ «ðусь» 

за генаìи ESR та MC4R ìаркераìи вивче-
но насичен³сть генотип³в тварин бажаниìи 
алеляìи åSRâ та MC4Rð. âстановлено, що 
досл³джен³ 4 кнури-пл³дники ìали однако-
в³ генотипи –  åSRàâ, MC4Rðð. îтже, є пе-
редуìови до прояву бажаного генотипу в 
їхньоìу потоìств³.

àнал³зуючи повторюван³сть у потоìк³в 
батьк³вських генотип³в, встановлено, що 
найб³льшу частоту генотипу åSRàâ ìали 
потоìки кнура ñпонтуса 2552 – 0,57 
(табл. 3). ãоìозиготний генотип åSRââ 
спостер³гали лише у потоìств³ кнура ×еì-
п³она òурка 030. îтже, ц³ пл³дники ìають 
генетичну ц³нн³сть при селекц³ї на багато-
пл³дн³сть.

За алелеì MC4Rð досл³джен³ кнури ìа-
ють однакову ц³нн³сть за ì’ясниìи якостя-
ìи, оск³льки вс³ ìають довол³ високу час-
тоту прояву бажаного генотипу MC4Rðð 
(0,71–0,80) у потоìств³.  

àнал³з стану природної резистентност³ 
оц³нюваних кнур³в показав, що  у äоугола 
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102 та ñпонтуса 2552 показники фагоци-
тарної активност³ становили 46%, а ³нтен-
сивн³сть фагоцитозу 3,0 та 3,6 в³дпов³дно, 
у ñпонтуса 3531 Фà становила 48%, ІФ – 
3,4. Íайвищий показник фагоцитарної ак-
тивност³ 60% виявили у ×еìп³она òурка 
030, а ІФ – 3,8, даний кнур у наших досл³-
дженнях ìає найвищу плеì³нну ц³нн³сть по 
стаду.

âикористовуючи еозиноф³льний тест 
для досл³дження стресочутливост³ кнур³в-
пл³дник³в, встановили, що ñпонтус 2552, 
ñпонтус 3531 та ×еìп³он òурк 030 нале-
жать до стресочутливих тварин, а äоугол 
102 – до стресост³йких. âарто зазначити, 
що пл³дник äоугол 102 був найвище оц³не-
ний за ознакою збереженост³ ìолодняку 
(97,3%).

Вèñíоâкè
êнури-пл³дники з ìеншою (¼) часткою 

спадковост³ за англ³йською селекц³єю 
адаптован³ш³ до уìов використання в гос-
подарств³ ³ ìають вищу плеì³нну ц³нн³сть. 
Проте у їхньоìу потоìств³ спостер³гається 
високий в³дсоток генотипу åSRàà, що ìоже 
вплинути на зìеншення багатопл³дност³ в 
стад³. êращих тварин для реìонту стада 
ìожна отриìувати в³д батьк³в ³з ½ часткою 
спадковост³ ³ìпортного походження. â ц³-
лоìу гетерозиготн³ кнури за геноì åSR, 
при пор³внянн³ з середн³ì по стаду, деìон-
струють достатньо висок³ показники бага-
топл³дност³ та збереженост³ ìолодняку в 
оц³нених гн³здах. ó гн³здах свиноìаток, як³ 
були осеì³нен³ стресост³йкиì кнуроì äоу-

голоì 102, виявлено кращу збережен³сть 
ìолодняку у п³дсисний пер³од. Проведен-
ня вивчення впливу кнур³в на продуктив-
н³сть свиноìаток за р³зниìи фактораìи  
оц³нки сприятиìе п³дбору продуктивн³ших 
та резистентн³ших тварин для реìонту 
стада. 
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Е.В. Бодряшова, Н.Н. Маковская,  
О.Д. Бирюкова, Е.В. Сидоренко

èнститут разведения и генетики животных  
ÍààÍ óкраины 
óкраина, 08321, êиевская область, Борисполь-
ский р-н, с. ×убинское, ул. Погребняка, 1 
e-mail: bodryashova@ukr.net

Цåëü. îценить хряков крупной белой породы, 
которые иìеют различные части наследствен-
ности английской селекции, провести ана-

лиз генотипов по генаì рецепторов эстрогена 
(ESR), ìеланокартина (MC4R); исследовать 
стрессоустойчивость животных. âыяснить 
влияет ли стессоусточивость хряков на каче-
ство гнезд. èзучить распределение частот ал-
лелей количественных признаков в потоìстве 
подопытных животных. Ìåòоды. êачество 
гнезд изучали индивидуально по каждоìу хряку 
по результатаì воспроизводительных качеств 
осеìененных иìи свиноìаток. Полиìорфизì 
генов ìеланокартина-4 (MC4R) и эстрогена 
(ESR) изучали ìетодоì Пöð-ПäðФ. ñтрессоус-
тойчивость хряков изучали по эозинофильноìу 
тесту. Рåзуëüòàòы. Производители, которые 
иìеют ìеньшую наследственность по ан-
глийской селекции (¼ êБà) обеспечены луч-
шей плеìенной ценностью по продуктивнос-
ти осеìененных свиноìаток (ìногоплодие и 
сохранность ìолодняка). â результате анали-
зоì распределения генотипов в потоìстве по 
локусаì количественных признаков (MC4R-, 
ESR-ìаркеры) получили, что идентичные за ге-
нотипаìи хряки (ESRàâ, MC4Rðð) иìеют раз-
личную повторяеìость их в потоìстве. õряк äо-
угол 102 оценен как стрессоустойчивый и иìе-
ет большую сохранность ìолодняка (97,3 %) в 
подсосный период. Выâоды. èспользование 
нескольких ìетодов для анализа генотипа по-
зволяет выделять лучших животных, улучшая 
при этоì генофонд стада. 

Кëючåâыå ñëоâà: генотип, сохранность, ìно-
гоплодие, плеìенная ценность, стрессоустой-
чивость.

AN ESTIMATION OF LARGE WHITE BREED 
BOARS

K.V. Bodryashova, N. N. Macovska,  
O.D. Birukova, O.V. Sidorenko

Institute of Animal Breeding and Genetics  
of NAAN of Ukraine 
Ukraine, 08321, Kyivska reg., Boryspslskyy distr., 
vil. Chubynske, Pogrebnyaka str., 1 
e-mail: bodryashova@ukr.net

Aim. To estimate boars showing differing 
proportions of inheritance from large white breed 
pigs of English selection by the performance 
of the nests from sows inseminated by them; 
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perform genotype analysis by the Methods. 
Nest performance was carried out individually 
for each boar by the results of reproduced 
qualities in sows inseminated by them. 
Gene polymorphism to be associated with 
economically valuable traits was evaluated by 
the estrogen genes (ESR), melanokartin-4 
(MC4R) through PCR-PDRF. Stress resistance 
was determined by the eosinophil test. Results. 
Reproductive performances in boars of differing 
genotypes (inheritance proportion of English 
origin varied between ½ and ¼) in the herd 
of «Rus’» Ltd have been compared. The best 
results by the traits of plural pregnancy and 
piglet preservation were found to be peculiar 

to boars showing lesser inheritance proportion 
(¼) of English selection. Estimation of genotype 
distribution by the loci of quantitative and 
qualitative traits (by ESR- and MC4R-markers) 
demonstrated that all sires of desired genotypes 
(ESRàâ, MC4Rðð) exhibited differing reiteration 
of own genotypes in their offspring. Being 
appraised as stress-resistant, hog Dougol 102 
displayed better piglet preservation (97.3%) 
during suction period. Conclusion. Use of 
several methods for genotype analysis allows 
singling out the best animals thus promoting 
improvement of herd gene pool

Key  words: Genotype, preservation, plural 
pregnancy, pedigree value, stress-resistance.


