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Мета. проведення цитогенетичного аналізу сірої 
української худоби та порівняння стабільності 
їх каріотипу з ретроспективними даними щодо 
тварин порід різних напрямів продуктивності. 
Методи. Цитогенетичні — аналіз метафазних 
пластинок клітин периферійної крові великої 
рогатої худоби; мікроядерний тест; статистичні. 
Результати. Частка клітин із анеуплоїдією 
у тварин сірої української породи становила 1,2%; 
середнє арифметичне кількості анеуплоїдних 
клітин у худоби порід молочного напряму 
продуктивності — 2,4%, що удвічі перевищувало 
цей показник у сірої української худоби. у 
тварин порід комбінованого напряму анеуплоїдія 
становила 2%, у тварин порід м’ясного напряму 
продуктивності — 10,6% зі статистично вірогідною 
різницею (P>0,99). у корів сірої української породи 
мінливості за показником соматичної поліплоїдії не 
виявлено, частка 2-ядерних лімфоцитів — 2,2‰, 
що удвічі нижче, а мітотична активність лімфоцитів 
периферійної крові — 2,8‰, що достовірно 
нижче (P>0,99) порівняно з зазначеними вище 
тваринами. Висновки. каріотип досліджених 
корів сірої української породи виявив ознаки 
більшої стабільності, порівняно з тваринами порід 
молочного, комбінованого та м’ясного напрямів 
продуктивності за спонтанного мутагенезу.

Наразі проблему збереження абориген
них і місцевих порід свійських тварин світова 
спільнота усвідомлює як один із важливих 
напрямів у справі збереження її культурного 
і природного спадку. Зацікавленість цим пи
танням пояснюється унікальністю генетично
го матеріалу тварин, їхньою адаптованістю 
протягом століть до екстремальних умов 
утримання, що не може бути замінене нія
кими комбінативними варіаціями генофон
дів порід із інших регіонів або класичними 
заходами заводського розведення. Якщо 
генофонд породи протягом тривалого часу 
розводять у певній місцевості, він стає при
родним скарбом, не менше цінним, ніж запа
си вугілля, нафти, золота та ін. [1]. В Україні 
таким є генофонд сірої української породи 
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великої рогатої худоби. Це дуже давня за по
ходженням порода худоби, оскільки вона, як 
свідчать дослідники, зберегла риси свого ди
кого предка — європейського тура. Порода 
створена багатовіковою народною селек
цією, в минулому дуже поширена в країні. 
Сіра українська порода відіграла важливу 
роль у створенні нових порід і типів. Як носій 
рідкісних алелів, елімінованих завдяки ство
ренню нових порід, вона не втратила свого 
значення й дотепер. Ця порода потрібна як 
потенційне джерело генетичного матеріалу, 
що може використовуватися у майбутньому 
[2]. Серед усіх порід великої рогатої худоби 
генетичний потенціал сірої української поро
ди вивчений недостатньо, тому аналіз її ка
ріотипової мінливості є досить актуальним.
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Мета досліджень — проведення цитоге
нетичного аналізу сірої української худоби 
та порівняння стабільності її каріотипу з ре
троспективними даними щодо тварин порід 
різних за напрямом продуктивності.

Матеріали і методи досліджень. Цито
генетичний аналіз здійснювали у 30 корів 
сірої української породи дослідного госпо
дарства «Маркеєво» Інституту тваринни
цтва степових районів «АсканіяНова». Усі 
тварини перебували в умовах, що відпові
дали нормам годівлі та зоогігієнічним і ве
теринарносанітарним вимогам. 

Для порівняльної оцінки цитогенетичних 
досліджень проведено ретроспективний 
аналіз каріотипового моніторингу тварин 
великої рогатої худоби порід молочного 
(голштинська чорнорябої масті, 15 гол., 
українська чорноряба молочна, 15 гол.); 
комбінованого (симентальська, 30 гол.) та 
м’ясного напряму (поліська м’ясна, 15 гол., 
шароле, 10 гол., абердинангус, 10 гол., 
південна м’ясна, 10 гол.) продуктивності [3].

Цитогенетичні препарати готували згідно 
з традиційною методикою [4]. У тварин ви
значали геномні мутації, пов’язані зі зміною 
кількості хромосом у каріотипі (відсоток ме
тафазних пластинок із анеуплоїдією та по
ліплоїдією), а також структурні порушення 
(хромосомні та хроматидні розриви).

У кожної тварини аналізували 100 мета
фазних пластинок. На цих самих препаратах 
визначали кількість 2ядерних лімфоцитів, 
одноядерних лімфоцитів із мікроядрами, мі
тотичний індекс. Їх частоту вираховували 
в проміле (кількість на 1000 клітин).

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Сіра українська порода великої рогатої 
худоби створена багатовіковою народною 
селекцією. Процес її формування відбувався 
у складних умовах степової зони. Спочатку 
вона характеризувалася потрійним напрямом 

продуктивності: молочном’ясоробоча. Нині 
доїння корів не проводять. Сучасний масив 
корів сірої української породи належить до по
рід м’ясного напряму продуктивності [2].

Визначено результати цитогенетичного 
контролю сірої української худоби та ре
троспективний аналіз каріотипового моніто
рингу тварин великої рогатої худоби порід 
різних напрямів продуктивності (табл. 1).

Одержані результати цитогенетичного 
аналізу досліджених тварин сірої української 
породи та порід різних за напрямом про
дуктивності свідчать, що для них характерні 
кількісні та структурні порушення хромосом. 
Так, частка клітин із анеуплоїдією у корів сірої 
української породи становила 1,2%, що відпо
відала спонтанному рівню цієї мінливості, ха
рактерному для великої рогатої худоби зага
лом (1,5 – 8,3%) [5, 6]. Відсоток анеуплоїдних 
клітин у тварин порід молочного напряму про
дуктивності — 2,4%, що вдвічі перевищував 
відсоток клітин за цією ознакою у корів сірої 
української породи, але зі статистично невіро
гідною різницею середніх величин, у тварин 
порід комбінованого напряму — 2%, у тва
рин порід м’ясного напряму продуктивнос
ті — 10,6% (у 8,8 раза більше) із статистично 
вірогідною різницею (P>0,99).

Концентрації поліплоїдних клітин у крові 
тварин порід молочного напряму продуктив
ності не було, у тварин порід комбіновано
го напряму продуктивності вона становила 
0,2%, у порід м’ясного напряму — 2,1 – 6,9%, 
відповідно. У корів сірої української породи 
цієї мінливості не виявлено. 

За структурними порушеннями хромосом 
(хромосомні та хроматидні розриви) тварини 
порід трьох напрямів продуктивності не мали 
істотних розбіжностей. Межі хромосомних роз
ривів у них становили 0,8 – 6,4%. Рівень роз
ривів хромосом у дослідженої сірої української 
худоби — 1,5%, що у 4 рази нижче верхньої 

1. порівняльний аналіз каріотипу тварин порід різних за напрямом продуктивності та корів 
сірої української породи великої рогатої худоби (M±m), %

Порода Анеуплоїдія Поліплоїдія
Розриви

хромосом
Розриви

хроматид

Сіра українська   1,2 ± 0,27   –   1,5 ± 0,45   –  
Напрям продуктивності:
  молочний   2,4 ± 0,65   –   1,8 ± 0,42  3,1 ± 0,85
  комбінований   2,0 ± 1,76    0,2 ± 0,12  2,0 ± 0,87  1,6 ± 1,08
  м’ясний     0,5 ± 0,23 –  

10,6 ± 2,95
     2,1±0,40 –  

   6,9±0,97
  0,8 ± 0,6  – 
 6,4 ± 0,91

 0,9 ± 0,6 – 
 6,1 ± 3,52
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межі спонтанної хромосомної мінливості, ви
явленої у досліджених тварин порід трьох 
напрямів продуктивності зі статистично ві
рогідною різницею (P>0,999), частота хрома
тидних розривів у них спостерігалась у ме
жах 1,6 – 6,1%, у дослідженої сірої української 
худоби хроматидних розривів не виявлено.

Для повнішої оцінки соматичного мутаге
незу у досліджених тварин і сірої української 
породи дослідного господарства «Маркеєво» 
провели мікроядерний тест (табл. 2).

За результатами аналізу мікроядерного 
тесту, в групах тварин порід різного напря
му продуктивності найменшу кількість лім
фоцитів із мікроядрами виявлено у тварин 
порід комбінованого напряму продуктивності 
(0,4‰). У худоби м’ясних порід рівень частоти 
лімфоцитів із мікроядрами (1,0‰) близький 
до показника (1,1‰), характерного для тва
рин порід молочного напряму продуктивності 
з недостовірною різницею середніх величин. 
У корів сірої української породи частота лім
фоцитів із мікроядром становила 1,1‰. У 
всіх цих тварин частота лімфоцитів із мікро
ядром не перевищувала параметрів норми 

цитогенетичних показників великої рогатої 
худоби (lim 1,00 – 3,67‰) за спонтанного мута
генезу [3, 7 – 9]. У тварин порід комбінованого 
напряму продуктивності виявлено тенденцію 
до збільшення частоти 2ядерних лімфоцитів 
(5,6‰) та темпів поділу клітин (11,1‰) по
рівняно з тваринами порід молочного (4,6; 
7,6‰) та м’ясного напрямів продуктивності 
(4,1; 8,2‰) відповідно. Частка 2ядерних лім
фоцитів (2,2‰) у корів сірої української по
роди удвічі нижча, порівняно з зазначеними 
вище тваринами. Існує наукова гіпотеза, що 
2ядерні клітини можуть виникати як компен
сація дії генотоксичних агентів для підтримки 
генотоксичного балансу в популяціях тварин 
[10]. Мітотична активність лімфоцитів пери
ферійної крові (2,8‰) у корів сірої української 
породи була достовірно нижчою (P>0,99), ніж 
у досліджених груп тварин. Зміни у мітотично
му індексі свідчать про цитотоксичний ефект 
[11]. Отже, каріотип досліджених корів сірої 
української породи характеризується більшою 
стабільністю порівняно з тваринами порід мо
лочного, комбінованого та м’ясного напрямів 
продуктивності за спонтанного мутагенезу.

2. результати мікроядерного тесту великої рогатої худоби сірої української породи та тва-
рин порід трьох напрямів продуктивності (M±m), ‰ 

Порода Лімфоцити із мікроядром Двоядерні лімфоцити Мітотичний індекс

Сіра українська 1,1±0,32 2,2±0,34 2,8±0,30

Напрям продуктивності:

  молочний 1,07±0,53 4,6±1,77 7,6±2,76

  комбінований 0,4±0,4 5,6±1,97 11,1±1,94

  м’ясний 1,03±0,16 4,1±0,69 8,2±2,4

У досліджених корів сірої української по-
роди не виявлено поліплоїдного набору 
хромосом у клітинах периферійної крові, 
кількість клітин із анеуплоїдією була удві-
чі меншою порівняно з тваринами порід 
молочного та комбінованого напряму про-
дуктивності і у 8,8 раза меншою порівня-
но з тваринами порід м’ясного напряму 
продуктивності. Рівень розривів хромосом 
у дослідженої сірої української худоби ста-
новив 1,5%, що у 4 рази нижче верхньої 
межі спонтанної хромосомної мінливос-
ті, виявленої у досліджених тварин порід 
трьох напрямів продуктивності із ста-
тистично вірогідною різницею (P>0,999). 

У корів сірої української породи частка 
2-ядерних лімфоцитів (2,2‰) удвічі нижча 
порівняно з зазначеними вище тварина-
ми, а мітотична активність лімфоцитів 
периферійної крові (2,8‰) достовірно ниж-
ча (P>0,99), ніж у досліджених груп інших 
порід. Каріотип досліджених корів сірої 
української породи стабільніший порівняно 
з тваринами порід молочного, комбінова-
ного та м’ясного напрямів продуктивності 
за спонтанного мутагенезу. Це свідчить 
про наявність унікального генетично-де-
термінованого механізму високої репарації 
та адаптивної стійкості до несприятли-
вих чинників навколишнього середовища.

Висновки
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