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Аннотация. Проведено комплексное исследование экстерьера живот-
ных украинской черно-рябой и красно-рябой молочных пород. Путем соот-
ношения соответствующих параметров высчитаны индексы телосложе-
ния подопытных животных. 

Установлено, что по высоте в крестце и ширине в маклаках коровы 
украинской черно-рябой молочной породы превосходят коров украинской 
красно-рябой молочной породы на 4,3 и 3,8 см соответственно. Это важный 
экстерьерный признак в системе линейной оценки молочного скота, потому 
что широкий зад обеспечивает большую площадь для прикрепления вымени, 
что является предвестником высокой производительности, а большая ём-
ность тазовой полости обеспечивает легкий ход отелов у коров.

Ключевые слова: коровы, украинская черно-рябая молочная, украинская 
красно-рябая молочная порода, экстерьер, конституция, индексы тела.
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analysis of the miCrosatellite loCi 
polymorphism of the soUthern meat  

Cattle breed
Annotation. To determine the genetic status of the Southern Meat cattle breed, 

the variability of individuals of the “Santa Gertrudis”-like (SG) and the “Zebu”-
like (ZB) subpopulations was determined using ISAG-sanctioned 12 microsatellite 
markers bovine panel.

Measures of genetic variation including observed and effective number of alleles 
and their frequencies, observed and expected heterozygosity and HWE deviation per 
loci were calculated using GenAIEx and GENEPOP software. 

The panel of 12 markers showed 8,83 and 9,08 alleles per locus for cows dif-
ferent lineages, which suggests that these markers are highly polymorphic. A total 
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of 124 alleles were detected across the 12 loci analyzed. The highest and lowest 
number of alleles was observed for TGLA227 locus and TGLA126 loci, respec-
tively. In the present study, the highest and lowest value of observed heterozygos-
ity was for the BM1818 and ETH225 loci (0,867 and 0,167, respectively) for the 
SG cows and for the TGLA126 and ETH225 loci (1.00 and 0,250, respectively) 
for the ZB ones. 

The number of private alleles found was 15 in the SG subpopulation and 18 in 
the ZB subpopulation.

There were a total of 24 HWE tests (12 loci in 2 populations). A total of 9 locus-
population combinations were statistically significant (p < 0,05). These deviations 
comprise 5 loci the SG cows and 4 loci in the ZB ones. Non significant deviations 
from HWE were observed for BM2113, ETH10, TGLA122, INRA23, TGLA126, 
BM1818 and BM1824 loci.
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аналіЗ генетичного поліМорфіЗМу  
За локусаМи Мікросателітів худоби  

південної М’Ясної породи
Проведено аналіз рівня генетичного поліморфізму худоби півден-

ної м’ясної породи (два підтипи) на підставі панелі 12 мікросателітів, 
затвердже них ISAG (Міжнародне Товариство з генетики тварин). Уста-
новлено високий рівень поліморфізму за локусами мікросателітів серед 
досліджу ваних тварин. Для певних локусів відмічено значне відхилення від 
стану генетичної рівноваги, що обумовлено суттєвою нестачею гетерози-
гот.

Ключові слова: мікросателіти, поліморфізм, південна м’ясна порода    

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Мікроса-
теліти – короткі тандемні олігонуклеотидні повтори завдовжки 
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1-8 пар нуклеотидів. Завдяки високій варіабельності, кодомінант-
ному характеру успадкування, високому ступеню поліморфізму,  
відомій локалізації в геномі вони дають змогу вирішувати 
широкий спектр теоретичних і практичних завдань у селек-
ційній роботі, а також розробляти питання маркер-допоміжної 
селекції [1]. 

Функціональне значення більшої частини мікросателітів 
є невідомим, оскільки вони ще не до кінця вивчені і в цьому 
напрямку необхідні подальші дослідження. Ці структури 
присутні в областях рекомбінацій, регуляції генної активності, 
конденсації та упаковці ДНК і хромосом і, можливо, відповідають 
за процеси транскрипції та трансляції. Високополіморфний 
характер та менделівський, кодомінантний тип успадкування 
мікросателітів робить їх ідеальними ДНК-маркерами при аналізі 
геному сільсько господарських тварин [1].

В останній час вони набувають все більшого застосування 
при вивченні рівня генетичної мінливості та генетичної дифе-
ренціації для різних порід свійських тварин: свиней [2, 3], коней 
[4, 5], великої рогатої худоби [6, 7] та ін.

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Південна м’ясна порода 
великої рогатої худоби (ВРХ) була створена на підставі генетич-
ного матеріалу таких порід, як шортгорн, санта-гертруда, гере-
форд, шароле та кубинський зебу [8]. При цьому генетичний 
аналіз породи було проведено лише з використанням імуногене-
тичних маркерів та деяких структурних генів [8, 9]. Таким чином, 
важливого значення набуває оцінювання ступеня консолідації 
породи з використанням більш чутливих генетичних маркерів, а 
саме: мікросателітів. 

формулювання цілей статті. Головною метою статті було 
оцінювання рівня генетичного поліморфізму тварин південної 
м’ясної худоби з використанням панелі з 12 мікросателітів, що реко-
мендовані Міжнародним Товариством з генетики тварин (ISAG). 
Це дозволить визначити можливість їх використання при оцінці 
ступеня генетичної диференціації внутрішньопородних одиниць. 

Матеріали і методика проведення досліджень. Біологічний 
матеріал для лабораторного дослідження (вушні вищипи) було 
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відібрано від корів південної м’ясної породи (n = 192 голови) 
стада ДПДГ “Асканійське” НААН України (Каховський район 
Херсонської області). З них 100 голів належало до низькокровного 
підтипу (“санта-гертруда”), а 92 – до висококровного (“зебу”).

Лабораторні дослідження було проведено в умовах лабо-
раторії молекулярної генетики тварин Центру біотехнології та 
молекулярної діагностики тварин ВІТ ім. Л.К. Ернста (РФ).

Екстракцію ДНК проводили на колонках Nexttec (Nexttec 
Biotechnologie GmbH, Germany) згідно з рекомендаціями вироб-
ника і перхлоратним методом – за методиками ВІТ ім. Л.К. Ернста. 
Аналіз ДНК і постановку полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 
проводили згідно методичних розробок Центру біотехнології і 
молекулярної діагностики ВІТ [1]. 

У дослідженнях використовували наступні локуси мікроса-
телітів: TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, 
INRA23, TGLA126, BM1818, ETH3, ETH225 та BM1824. Для 
аналізу всіх 12 мікросателітів виконували одну мультиплексну 
ПЛР, що дозволяла діагностувати поліморфізм у всіх локусах 
одночасно.

Аналіз ампліфікованих фрагментів здійснювали за допо-
могою приладу для капілярного електрофорезу АВI 3130xl 
(Applied Biosystems, США). Для ідентифікації алелей мікросате-
літних локусів використовували програму GeneMapper ID v. 3.2. 

Обробку даних капілярного електрофорезу проводили 
шляхом переведення довжин фрагментів в числове вираження 
на підставі порівняння їх рухливості зі стандартом ДНК.

Для тварин кожного типу було розраховано частоти гено-
типів та частоти алелей за кожним локусом мікросателітів. Крім 
того, для кожного локусу було розраховано фактична (Но) та 
очікувана (Не) гетерозиготність, кількість алелей (Na), ефек-
тивна кількість алелей (Ае) та індекс фіксації (Fis). Також було 
визначено частоту «унікальних» («private») алелей (тобто, алелей, 
що були виявлені тільки серед тварин певного підтипу). Оцінка 
стану генетичної рівноваги за кожним локусом було розраховано 
на підставі методу MCMC [10].

Усі розрахунки було проведено за допомогою комп’ютерних 
програм GenAIEx [11] та GENEPOP [12].
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виклад основного матеріалу дослідження. Для тварин 

низько кровного підтипу середня кількість алелей для 12 вико-
ристаних локусів мікросателітів склала 8,83 (табл. 1). При 
цьому найнижчу кількість алелей було зареєстровано для 
локусу TGLA126 (п’ять алелей), а найвищу – для локусу TGLA53 
(12 алелей).

Таблиця 1
показники генетичної мінливості корів  

південної м’ясної породи низькокровного підтипу  
за 12 локусами мікросателітів

Локус n Na Ae Ho He Fis

TGLA227 77 11 4,25 0,649 0,765 0,151

BM2113 99 9 3,16 0,717 0,684 -0,049

TGLA53 57 12 3,20 0,351 0,688 0,490

ETH10 100 8 4,95 0,810 0,798 -0,015

SPS115 100 8 4,17 0,720 0,760 0,053

TGLA122 100 8 3,59 0,730 0,721 -0,012

INRA23 100 9 3,64 0,740 0,725 -0,020

TGLA126 11 5 2,92 0,545 0,657 0,170

BM1818 98 8 5,43 0,867 0,816 -0,063

ETH3 85 11 3,70 0,329 0,729 0,548

ETH225 24 10 7,89 0,167 0,873 0,809

BM1824 100 7 2,91 0,620 0,656 0,055

У цілому - 8,83±0,56 4,15±0,41 0,604±0,062 0,739±0,019 -

Найбільша ефективна кількість алелей (Ае = 7,89) відміча-
ється для локусу ETH225, що свідчить про відносно рівномірний 
розподіл їх частот для цього локусу.

У цілому середня фактична гетерозиготність (Но = 0,604) 
значно поступалася середній очікуваній (Не = 0,739), що свід-
чить про значний дефіцит гетерозигот серед досліджених тварин 
даного підтипу. Найбільш високі значення індексу фіксації (Fis) 
було відмічено для локусів TGLA53 (0,490), ETH3 (0,548) та 
ETH225 (0,809). 
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Корови висококровного підтипу в цілому мали більш високий 
рівень поліморфізму за локусами мікросателітів (табл. 2).

Таблиця 2
показники генетичної мінливості корів  

південної м’ясної породи висококровного підтипу  
за 12 локусами мікросателітів

Локус n Na Ae Ho He Fis
TGLA227 69 14 4,36 0,609 0,771 0,210
BM2113 92 9 5,22 0,859 0,808 -0,062
TGLA53 52 11 6,46 0,481 0,845 0,431
ETH10 92 8 4,58 0,793 0,782 -0,015
SPS115 92 7 3,45 0,717 0,710 -0,010

TGLA122 92 9 5,82 0,859 0,828 -0,037
INRA23 92 10 4,75 0,772 0,790 0,023

TGLA126 6 4 3,13 1,000 0,681 -0,469
BM1818 91 8 4,38 0,769 0,772 0,003

ETH3 83 11 4,37 0,566 0,771 0,266
ETH225 24 11 6,66 0,250 0,850 0,706
BM1824 92 7 2,67 0,533 0,626 0,149
В цілому - 9,08±0,74 4,65±0,36 0,684±0,059 0,769±0,019 -

Середня кількість алелей для тварин цього підтипу складала 
9,08, із лімітом від чотирьох (для локусу TGLA126) до 14 алелей 
на локус (для локусу TGLA227). 

Ефективна кількість алелей (Ае) була найвищою для локусів 
ETH225 (6,66) та TGLA53 (6,46). 

Також, як і худоба низькокровного підтипу, ці тварини 
характеризувалися значним дефіцитом гетерозиготності – для 
12  локусів середня фактична гетерозиготність (Но) складала 
0,684, тоді як середня очікувана гетерозиготність (Не) – 0,769. 
При цьому значний дефіцит гетерозиготності (Fis) було відмі-
чено для локусів TGLA227 (0,210), TGLA53 (0,431), ETH3 (0,266) 
та ETH225 (0,706).

Серед всіх 12 використаних локусів було зареєстровано 
«унікальні» алелі (табл. 3).
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Таблиця 3

частота «унікальних» алелей серед корів південної м’ясної  
породи різних підтипів за 12 локусами мікросателітів

Локус Низькокровний підтип Висококровний підтип
алель частота алель частота

TGLA227 103 0,006 79 0,007
TGLA227 - - 85 0,022
TGLA227 - - 99 0,007
TGLA227 - - 101 0,029
BM2113 131 0,030 127 0,011
TGLA53 168 0,018 154 0,038
TGLA53 184 0,009 - -
ETH10 225 0,005 223 0,005
SPS115 244 0,010 - -
TGLA122 - - 141 0,005
INRA23 - - 196 0,092
TGLA126 109 0,091 119 0,083
TGLA126 121 0,091 125 0,167
TGLA126 127 0,045 - -
BM1818 272 0,015 274 0,005
ETH3 101 0,006 109 0,006
ETH3 131 0,024 113 0,006
ETH225 136 0,042 140 0,125
ETH225 138 0,125 144 0,083
ETH225 - - 154 0,104
BM1824 184 0,010 190 0,005
У цілому 15 0,035±0,010 18 0,045±0,051

Примітка. Алелі надано у парах нуклеотидів.

При цьому частіше вони відмічені серед тварин високо-
кровного підтипу. Найбільшу кількість «унікальних» алелей (по 
п’ять) зареєстровано для локусів TGLA227, TGLA126 та ETH225. 
Навпаки, для локусів SPS115, TGLA122 та INRA23 більшість 
алелей були спільними у тварин різного походження.

У деяких випадках встановлено, що розподіл генотипів різних 
локусів мікросателітів значно відхилявся від стану генетичної 
рівноваги Гарді-Вайнберга серед тварин як низько-, так і висо-
кокровного підтипів (табл. 4). 
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Таблиця 4
оцінка стану генетичної рівноваги серед корів південної 

м’ясної породи різних підтипів за 12 локусами мікросателітів

Локус Підтип
низькокровний висококровний

TGLA227 ** / D *** / D
BM2113 ns ns
TGLA53 *** / D *** / D
ETH10 ns ns
SPS115 * / D ns

TGLA122 ns ns
INRA23 ns ns

TGLA126 ns ns
BM1818 ns ns

ETH3 *** / D *** / D
ETH225 *** / D *** / D
BM1824 ns ns

Примітки: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; D – відмічена неста-
ча гетерозигот; ns – розподіл генотипів вірогідно не відхиляється від стану 
генетичної рівноваги Гарді-Вайнберга.

Це стосується, насамперед, таких локусів, як TGLA227, 
TGLA53, SPS115, ETH3 та ETH225 і, при цьому, для вказаних 
локусів відмічається вірогідний дефіцит гетерозигот.

висновки. На підставі аналізу 12 локусів мікросателітів ДНК, 
що рекомендовані  ISAG, встановлено високий рівень полімор-
фізму для цих ДНК-маркерів у тварин південної м’ясної породи 
різного походження. Показано, що для деяких локусів має місце 
значне відхилення від стану генетичної рівноваги, що обумов-
лено суттєвою нестачею гетерозигот.
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Аннотация. Проведен анализ уровня генетического полиморфизма 
южной мясной породы скота (два подтипа) на основе панели 12 микроса-
теллитов, утвержденной ISAG (Международное общество по генетике 
животных). Установлен высокий уровень полиморфизма по локусам микро-
сателлитов для исследованных животных. Для отдельных локусов отме-
чено достоверное отклонение от состояния генетического равновесия, 
обуслов ленное существенным дефицитом гетерозигот.

Ключевые слова: микросателлиты, полиморфизм, южная мясная порода.


