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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Некробактеріоз великої рогатої худоби – 
захворювання, яке зумовлює істотні економічні збитки в молочному скотарстві. 
Встановлено, що поширення даного захворювання відбувається саме в крупних 
господарствах, де утримуються високопродуктивні тварини. Причини 
захворювання мають багатофакторний характер: порушення технології 
утримання та норм годівлі тварин, безконтрольний імпорт худоби з інших країн 
та масова голштинізація вітчизняних порід (Власенко В. та ін., 2003, 
Лопатин С.В., 2007, Риженко В.П. та ін., 2009, Улько Л.Г., 2013, Ставецька Р. та 
ін., 2015, Соколовська Н.В. та ін., 2016).  

Лікувально-профілактичним заходам щодо некробактеріозу великої 
рогатої худоби присвячено значна кількість робіт, проте їх ефективність і 
наслідки не завжди задовільні (Власенко В. та ін., 2003, Риженко В.П. та ін., 
2011, Горбатюк О.І. та ін., 2013, Хомин Н.М. та ін., 2017).  

У зв’язку з цим стає очевидним необхідність опрацювання методичних 
підходів щодо оцінки генетичної схильності і резистентності тварини до даного 
захворювання.  

Одним із можливих напрямів вирішення цього завдання є розробка 
сучасних молекулярно-генетичних експрес-методів дослідження асоціацій 
поліморфізму гена BoLА-DRB3 з різними захворюваннями в тому числі і 
некробактеріозом (Сулимова Г.Е., 2004, Ковалюк Н.В., 2008, Рузина М.Н., 2012, 
Супрович Т.М., 2014, Козлов А.Л., 20016, Sharif S. et al., 2000, Karima Galal et 
al., 2006, Juliarena M.A. et al., 2008, Panei C.J. et al., 2009, Gaur G.K. et al., 2017). 
Ген BoLA-DRB3 кодує антигени ІІ класу головного комплексу гістосумісності 
великої рогатої худоби. Молекули II класу розташовуються на поверхні 
імунокомпетентних клітин організму (макрофаги, Т-лімфоцити, В-лімфоцити), 
які після внутрішньоклітинного процесингу представляють чужорідні антигени 
Т-клітинам для забезпечення імунної відповіді. 

Алельна різноманітність даного гена зумовлена необхідністю зв’язування 
широкого спектру чужорідних антигенів (Сулимова Г.Е., 2002, Van Eijk M.J.T., 
Beever J.E., Y. Da et al., 1997, Lewin H.A. et al., 2000, Ballingall K.T. et al., 2004, 
Dausset J. et al., 2005, Elsik C.G. et al., 2009), що дозволяє використовувати його 
алелі у якості генетичних маркерів великої рогатої худоби (Сулимова Г.Е. та 
ін., 2000, Ogorevc J. et al., 2009, Behl Y.D. et al., 2012, Singh U. et al., 2014). 
Тому, дослідження генетичної природи схильності та резистентності до 
некробактеріозу у великої рогатої худоби та розробка зручних сучасних методів 
його діагностики є актуальним.  

Саме на вирішення цих питань спрямовувалися дослідження і розробки 
даної роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження за темою дисертації виконувалися згідно плану науково-
дослідних робіт кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин 
Подільського аграрно-технічного університету за завданням: «Вивчення  
зв’язку між BoLA-системою і захворюваннями у вітчизняних порід ВРХ» 
(номер державної реєстрації 01115U005805) та  «Етіологічні, патогенетичні та 
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імуногенетичні аспекти захворюваності ВРХ на некробактеріоз»(номер  
державної реєстрації 01115 U 005804). 

Частину експериментальної роботи було виконано на базі: лабораторії 
генетики Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН 
(с. Чубинське, Київської області) та лабораторії порівняльної генетики тварин 
Федерального державного бюджетного закладу науки Інституту генетики 
ім. М.І. Вавилова Російської академії наук (м. Москва). 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – теоретично обґрунтувати і 
експериментально відпрацювати методику застосування поліморфізму гена 
BoLA-DRB3 у зв’язку зі схильністю та резистентністю до некробактеріозу у 
популяціях тварин української чорно-рябої молочної породи великої рогатої 
худоби.  

Для реалізації поставленої мети вирішували наступні завдання:  
– визначити рівень та причини захворюваності корів на некробактеріоз у 

популяціях української чорно-рябої молочної породи; 
– вивчити етіологічні і генеалогічні аспекти прояву некробактеріозу у 

досліджених популяціях тварин з господарств Хмельницької області; 
– дослідити особливості генетичної структури за геном BoLA-DRB3 у 

популяціях української чорно-рябої молочної породи;  
– встановити та провести аналіз розподілу алелів і генотипів за геном 

BoLА-DRB3 у зв’язку зі схильністю і резистентністю до некробактеріозу; 
– оцінити зміни генетичної структури популяцій української чорно-рябої 

молочної породи за геном BoLА-DRB3 в залежності від частки кровності за 
голштинською породою. 

Об’єкт дослідження – поліморфізм гена BoLA-DRB3 головного 
комплексу гістосумісності великої рогатої худоби у зв’язку зі стійкістю та 
сприйнятливістю до некробактеріозу.  

Предмет дослідження – генетична структура тварин української чорно-
рябої молочної породи великої рогатої худоби за поліморфізмом гена BoLA-
DRB3 у зв’язку з стійкістю та сприйнятливістю до некробактеріозу.  

Методи дослідження: мікробіологічні – бактеріологічний посів, 
мікроскопія, отримання чистої культури збудника; біологічні – зараження 
лабораторних тварин; молекулярно-генетичні – екстракція ДНК, електрофорез 
в агарозному гелі, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), рестрикційний аналіз, 
поліморфізм довжин рестриктних фрагментів (ПЛР-ПДРФ); популяційно- 
генетичні; зоотехнічні; статистичні – опрацювання експериментальних даних з 
використанням пакетів спеціальних комп’ютерних програм. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено 
молекулярно-генетичний аналіз за поліморфізмом гена BoLA-DRB3 в 
популяціях української чорно-рябої молочної породи, що розводяться в 
племінних господарствах Хмельницької області.  

Встановлено специфічні алелі за геном BoLA-DRB3 асоційовані зі 
схильністю та резистентністю до некробактеріозу корів. 

Отримано нові експериментальні дані щодо змін у генетичній структурі 
популяцій української чорно-рябої молочної породи за геном BoLA-DRB3 у 
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зв’язку із збільшенням частки кровності за голштинською породою. 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено алелі гена 
BoLA-DRB3 схильності до некробактеріозу у тварин української чорно-рябої 
молочної породи великої рогатої худоби, що дозволяє проводити діагностику 
на ранньому етапі постнатального онтогенезу. Практичне значення отриманих 
результатів підтверджено актом впровадження у виробництво (акт 
впровадження від 11.12.2017 року).  

Матеріали наукових досліджень використовуються у навчальному процесі 
Подільського державного аграрно-технічного університету, Білоцерківського 
національного аграрного університету, Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Вінницького 
національного аграрного університету, у рамках дисциплін «Генетика з 
біометрією» при підготовці бакалаврів та «Генетика популяцій» при підготовці 
магістрів за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва».  

Особистий внесок здобувача. Дисертантом спільно з науковим керівником 
визначено напрям, мету і завдання дисертаційних досліджень, розроблено схему та 
експериментальну програму запланованих робіт. Проведено пошук та 
опрацювання наукової літератури за темою роботи, виконано експериментальні 
дослідження, статистичний аналіз, інтерпретацію та узагальнення отриманих 
результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення результатів 
досліджень було представлено на щорічних звітних науково-теоретичних 
конференціях Подільського ДАТУ (м. Кам’янець-Подільський, 2015-2017рр.), 
міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної 
біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченій 55-річчю 
Інституту біології тварин (м. Львів, 2015 р.), Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (м. 
Вінниця, 2015 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна 
наука та освіта Поділля» (м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.), VII 
міжнародній науково-практичній конференції «Зоотехнічна наука: історія 
проблеми, перспективи (м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.), міжнародній 
науково-практичній конференції «Аграрна наука та освіта в умовах 
євроінтеграції» (Кам’янець-Подільський, 2018 р.). 

Публікації. Всього за темою дисертаційної роботи опубліковано 10 
наукових праць, у тому числі 7 статей у фахових виданнях України, 4 з яких 
входять до міжнародних наукометричних баз, та 3 наукові праці апробаційного 
характеру. Також результати увійшли до монографії. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, огляду наукової літератури, матеріалів і методів дослідження, 
результатів експериментальних досліджень та їх узагальнення, висновків, 
списку використаних джерел літератури (224 найменувань, з них 118 
латиницею), додатків. Загальний обсяг дисертації – 184 сторінок 
комп’ютерного тексту, містить 39 таблиць та 17 рисунків. 
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Дослідження виконували з 2012 по 2017 рік у господарствах ТОВ «Козацька 

долина 2006» Дунаєвецького району, ТОВ НВА «Перлина Поділля» та Філія 
«Рідний край» Зернопродукт МХП Білогірського району Хмельницької області. 
Молекулярно-генетичний аналіз проводили на базі лабораторії генетики Інституту 
розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН (с. Чубинське Київської 
області) та в лабораторії порівняльної генетики тварин Федерального державного 
бюджетного закладу науки Інституту загальної генетики ім. Вавилова Російської 
академії наук (м. Москва). Загальну схему досліджень представлено на рис. 1. 

Рис.1. Загальна схема досліджень 

Генетико-популяційні дослідження проводили на зразках венозної крові 
трьох популяцій корів української-чорно-рябої молочної породи. Всього 
досліджено 283 зразка. 

Виділення ДНК проводили за використання наборів «DIAtomTMDNA 
Prep 200» (ТОВ «Лабораторія Ізоген»), згідно вимог виробника. Для  
визначення алелів гена BoLA-DRB3 використано рестрикційний аналіз 
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продуктів ампліфікації (ПЛР-ПДРФ). Ампліфікацію фрагмента  екзона 2  гена 
BoLA-DRB3 розміром 284 п.н. проводили в два етапи (Van Eijk et al., 1992; 
Сулімова та ін., 1995) з використанням набору «GenePakTM PCR Core»  
(Isogene  Lab. Itd, Москва). Для першого раунду реакції використовували 
праймери: HLO-30 (5'-3': TCCTCTCTCTGCAGCACATTTСС та HLO-31 (5'-
3':ATTCGCGCTCACCTCGC CGCT). В якості матриці використовували 5 мкл 
ДНК, незалежно від її концентрації. Для другого раунду ПЛР використовували 
праймери: HLO-30 і HLO-32 (5'-3': TCGCCGCTGCACAGTGAAACTCTC). 

Рестрикційний аналіз  продуктів ампліфікації проводили з використанням 
ендонуклеаз RsaI, HaeIII і BstYI (XhoII). Продукти реакції розділяли за допомогою 
електрофорезу в 4% агарозному гелі (TopVision™ LE GQ agarose, Fermentas, 
Канада)  у присутності бромистого етидію  (5мМ/мл) і тестували в УФ-світлі. 
На основі патернів рестрикції виявляли 54 алельних варіанти гена BoLA-DRB3. 

Некробактеріоз корів у господарствах визначали  з урахуванням епізоотичної 
ситуації  та на основі клінічних ознак. При гнійно-некротичному ураженні шкіри 
та прилеглих до неї сполучної й м'язової тканин, головним чином на нижніх 
частинах кінцівок проводили відбір патологічного матеріалу для 
бактеріологічного дослідження. Виділення та ідентифікацію Fusobacterium 
necrophorum проводили  відповідно Робочої інструкції «Схема бактеріологічного 
дослідження на  некробактеріоз» РІ ВЦ 5.4-139 від 12.07.2013 розробленої на 
основі Методичних вказівок по лабораторній  діагностиці некробактеріозу (1985 
р.) 

Статистичну обробку проводили в стандартному пакеті «Microsoft Excel 
2013» з використанням власних програм та інтегрованих надбудов: GenAlEx 
6.503 для розрахунків статистик Райта та Statistics XL2.0 для кластерного аналізу 
з побудовою дендрограм. Перевірку на нормальність розподілу частот алелів 
виконували за критерієм Шапіро-Уілка (Shapiro-Wilk) та критерієм 
Колмогорова-Смірнова (Kolmogorov-Smirnov) в стандартному пакеті IBM SPSS 
Statistics V24.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 
ОБГОВОРЕННЯ 

 

Формування груп здорових та хворих на некробактеріоз корів 
української чорно-рябої молочної породи. Мета першого етапу досліджень 
полягала в необхідності сформувати групи-аналоги корів української чорно-
рябої молочної породи із здорових та хворих (з підтвердженим 
бактеріологічним діагнозом) тварин.  

У ТОВ «Козацька долина 2006» дослідження проводились в період з 2012 
по 2016 рік. Загальна молочна продуктивність стада  коливалася від 5772 кг у 
2012 році до 6012 кг у 2016 році. Захворюваність корів на некробактеріоз за 
п’ять років в середньому склала 15,1%. У ТзОВ НВА «Перлина Поділля» 
Білогірського району Хмельницької області дослідження проводилися в 2016 - 
2017 роках. Середньорічна продуктивність за лактацію у 2016 році склала 6735 
кг, у 2017 році – 7490 кг. Захворюваність корів на некробактеріоз у 
господарстві за цей період була 5,8%. У філії «Рідний край» ПрАТ 
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«Зернопродукт» МХП Білогірського району Хмельницької області дослідження 
проводилися в  2017 році. Середній удій молока від корови – 6810 кг. За 
досліджений період кількість хворих на некробактеріоз корів становила 7,4% 
від загального поголів’я. 

У ТОВ «Козацька долина 2006» та філії «Рідний край» тварин  утримували 
у типових корівниках, в стійловий  період на прив’язі, з весни до осені тварини 
знаходилися на оборі в літньому таборі. Підстилка в корівниках з соломи, гній 
видаляли скребковими транспортерами. У ТОВ НВА «Перлина Поділля» 
утримання тварин безприв’язне. Підлога в корівниках частково була вистелена 
плиткою і частково дерев’яна (в місці знаходження корів). У господарстві 
застосовуються сучасні технології відгодівлі, утримання та доїння. 

Раціон годівлі корів упродовж року в трьох господарствах змінювався 
незначно і був розрахований по групам в залежності від молочної 
продуктивності. 

Групи формувалися на основі постійного моніторингу корів на 
захворюваність некробактеріозом. Від хворих тварин відбирався патологічний 
матеріал і відправлявся на бактеріологічне дослідження для виділення та 
ідентифікацію збудника захворювання (табл. 1). 

Таблиця 1 
Мікробні асоціації при некробактеріозі  корів 

Виділені 
мікроорганізми Показники 

кількість % 

Всього досліджено проб 32 - 
Кількість проб в яких виявлені збудники інфекції 32 100,0 
Всього виявлених культур бактерій, в тому числі: 81 - 
Fusobacterium necrophorum 29 90,6 
Staphylococcus aureus 21 65,6 
Clostridium perfringens 11 34,3 
Escherichia coli 7 21,8 
Streptococcus spp. 5 15,6 
Інші 8 25 

У наших дослідженнях Fusobacterium necrophorum виділявся завжди у 
асоціаціях з іншими бактеріями: золотистим стафілококом, клостридіями, 
стрептококами, ешерихіями та іншими умовно-патогенними мікроорганізмами.  

Дані про створені дослідні групи тварин приведено в табл. 2. 
Таблиця 2 

Групи корів української чорно-рябої молочної породи, 
сформовані для виявлення ДНК- маркерів 

Кількість голів, n 

Діагноз ТОВ «Козацька 
долина 2006» 

ТОВ НВА 
«Перлина 
Поділля» 

Філія  
«Рідний край» 
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Характеристика поліморфізму гена BoLA-DRB3 в популяціях корів 
української чорно-рябої молочної породи.  

У вибірках корів на основі патернів рестрикцій, визначених за допомогою 
ендонуклеаз RsaI, XhoII (BstYI) і HaeIII, були виявлені алельні варіанти гена 
BoLA-DRB3. Приклади електрофореграм приведено на рис.2. 

Алельний поліморфізм гена BoLA-DRB3 корів ТОВ «Козацька долина 2006». 
Алельний поліморфізм даної популяції (табл.3) характеризувався наявністю 31 
алеля (середня частота 3,23%). У вибірці нараховувалося шість алелів  з частотою 
прояву понад 5%: *08, *10, *16, *22, *24, *28. Їх сумарна частка склала 49,59%. 
Найчастіше виявлявся алель *24 з частотою 18,03%. Спостережуваний 
нерівномірний розподіл був достовірним при числі ступенів свободи dF =30, як  
для загального частотного спектру (Σχ2 = 108,8; р > 0,999), так і для частоти алелів 
виявлених в генотипі корів (Σχ2 = 356,1; р > 0,999). Даний висновок 
підтверджувався перевіркою за критеріями Колмогорова-Смірнова з поправкою 
корекції значимості Лілієфорса (KS = 0,209) та Шапіро-Уілка (SW = 0,686).  

У популяції корів виявлено 75 генотипів (середня частота 1,63%) з 
рівномірним розподілом. Порівняння кількості гомо- і гетерозигот за геном 
BoLA-DRB3 показав, що в стаді спостерігався незначний надлишок гомозигот.  

Таким чином, досліджене стадо корів української чорно-рябої молочної 

Хворі на некробактеріоз 51 34 35 

Здорові 71 48 54 

Всього 122 82 89 

Рис.2. Фрагменти електрофореграм 
продуктів ампліфікації екзона 2 
гена BoLA-DRB3, отриманих на 

ДНК крові корів. 
Зверху вказані номера корів, знизу – 

варіанти ДНК-патернів. Для оцінки довжин 
фрагментів використано маркери 

молекулярних мас: М, М1 -  pBR322 
DNA/BsuRI (HaeIII) Marker, 5 «СибЕнзим», 
Росія; М2 - «GeneRuler™ Ultra Low Range 
DNA Ladder» фірми «Fermentas», Литва.



10 
 
породи ТОВ «Козацька долина 2006» за геном BoLA-DRB3 характеризувалося як 
популяція з нерівномірним розподілом алелів, відсутністю переважаючих генотипів 
та з незначним відхиленням в бік зростання гомозиготності без порушення 

нормальності розподілу відповідно до закону рівноваги Харді-Вайнберга. 
Таблиця 3 

Генетична структура популяцій корів української чорно-рябої молочної 
породи за геном BoLA-DRB3  

Показник 
ТОВ 

«Козацька 
долина 2006»

ТОВ НВА 
«Перлина 
Поділля» 

Філія «Рідний 
край» 

Кількість корів у вибірці 122 82 89 
спостережуване 10 8 4 Число 

гомозигот очікуване 8,2 5,68 5,43 
спостережуване 112 74 85 Число 

гетерозигот очікуване 113,8 76,32 83,57 
Алелі виявлено, всього 31 25 28 
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Алельний поліморфізм гена BoLA-DRB3 корів ТОВ НВА «Перлина Поділля». 

У корів даної популяції (n = 82) виявлено 25 алелів. З частотою понад 5%  було 
визначено 7 алелів: *03, *08, *16, *22, *23, *24, *28. Їх сумарна частка 
перевищувала 67%. Найбільш поширеним в даній вибірці виявився алель *22 
(12,2%). Виявлений нерівномірний розподіл був достовірним при dF = 24, як 
для загального частотного спектру (Σχ2 = 73,1; р > 0,999), так і для частот алелів 
виявлених серед генотипів корів (Σχ2 = 445,2; р > 0,999). Даний висновок 
підтверджувався перевіркою за критеріями Колмогорова-Смірнова з поправкою 
корекції значимості Лілієфорса (KS = 0,233) та Шапіро-Уілка (SW = 0,851). 

У вибірці виявлено 65 генотипів (середня частота 1,26) з досить 
рівномірним розподілом, що характерно при високому рівні генетичного 
різноманіття. Спостережувана кількість гетерозигот була дещо меншою від 
очікуваної, що підтверджувалося позитивним значення індексу фіксації Райта. 
Дана різниця була незначна. Виявлений надлишок гомозигот статистично 
незначимий, що підтверджувалося значно меншою від критичного значення 
величиною χ2. 

Отже, популяція корів ТОВ НВА «Перлина Поділля» за геном BoLA-DRB3 
характеризувалася нерівномірним розподілом алелів, з досить високою 
рівномірністю розподілу генотипів та незначним переважанням гомозигот без 
статистично значимого відхилення від закону HWE. 

Алельний поліморфізм гена BoLA-DRB3 корів філії «Рідний край» ПрАТ 
«Зернопродукт». Генетичний профіль популяції корів (n = 89) теж був досить 
різноманітний, про що свідчило наявність 28 алелів, виявлених у дослідній 
вибірці . В даному стаді знайдено 8 алелів з частотою понад 5%: *01, *03, *08, 
*16, *22, *23, *24 і *28, які сумарно займали 63,5% алелофонду. Найбільш 

номер (%) 

*08 (5,74), *10 
(5,33), *16 
(5,74), *22 
(7,38), *24 
(18,03), *28 

(7,38) 

*08 (10,98), *11 
(6,71), *16 (9,15), 

*22 (12,2), *23 
(5,49), *24 (6,71), 

*28 (8,54) 

*01 (9,55), *03 
(7,3), *08 (5,06), 
*16 (7,87), *22 

(11,24), *23 
(7,3), *24 (8,43), 

*28 (6,74) з 
ча
ст
от
ою

 
по
на
д 

5%
 

сумарно, % 49,59 67,07 63,5 
виявлено, всього 75 65 67 

Генотип переважаючі 
(%) 

*02/*28, 
*22/*22, 

*16/*24 (по 
3,28) 

*01/*22, *03/*22, 
*07/*08, *08/*08, 
*08/*16, *08/*23, 
*08/*28, *11/*16, 
*11/*24, *11/*24, 
*22/*22, *22/*28, 
*22/*45, *23/*28, 
*24/*24 і *24/*35 

(по 2,44) 

*01/*24 і 
*22/*24 (по 

4,49), *01/*03, 
*01/*28, 

*03/*37, *16/*23
(по 3,37) 

Число алелів на локус 31 25 28 
спостережувана 0,918  0,902  0,955  Гетеро-

зиготність очікувана 0,933 0,931 0,939 
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поширеним виявився алель BoLA-DRB3*22, який займав 11,24% від загальної 
кількості виявлених. Характер розподілу алелів був нерівномірний, що 
підтверджувалося перевіркою за критерієм Пірсона (при dF = 27 Σχ2 = 70,9; р > 
0,999). Цей висновок був справедливий для розподілу частот алелів серед 
генотипів корів (при dF = 27 Σχ2 = 424; р > 0,999). Нерівномірність частотного 
спектру також підтверджувалося критеріями Колмогорова-Смірнова (KS = 
0,241) та Шапіро-Уілка (SW = 0,832). 

В популяції виявлено 67 генотипів, з яких лише 4 гомозиготних (за 
алелями *08, *16, *22 і *24). Відхилення рівноваги гетерозиготності від 
нормального розподілу не було достовірним.  

Отже, досліджене стадо корів за геном BoLA-DRB3 характеризувалося як 
популяція з нерівномірним розподілом алелів, з рівномірним розподілом 
генотипів та незначним відхиленням в бік гетерозиготності, яке не вважалося 
статично значимим відносно нормального розподілу за HWE. 

Алельний поліморфізм у здорових і хворих на некробактеріоз тварин. 
У корів ТОВ «Козацька долина 2006» в групах хворих тварин виявлено 31, 

а у здорових – 28 алелів BoLA-DRB3. У хворих корів встановлено п’ять алелів, 
які виявлялися з частотою понад 5%: *07, *16, *23, *24 і *28; серед здорових 
корів найчастіше виявлялися алелі *01, *03, *07, *08, *11, *22, * 24 і *28.  У 
корів хворих на некробактеріоз виявлено 34 генотипи, з яких два за алелями 
*08 і *22 були гомозиготними. Найчастіше проявлялися генотипи *16/*24  і 
*23/*24 (5,88%); у здорових корів визначено 46 генотипів, з яких вісім за 
алелями *10 (4,23%), *22 (4,23%) і *24 (2,82%) були гомозиготними. 
Найчастіше проявлялися генотипи *03/*48  і гомозиготні *10/*10 та *22/*22. 

В групі хворих корів ТОВ НВА «Перлина Поділля» визначено 22 алеля 
гена BoLA-DRB3, у здорових – 21 алель. Серед хворих на некробактеріоз корів 
виявлено п’ять алелів з частотою понад 5%: *08, *16, *23, *24 і *28, у вибірці 
здорових  тварин визначено 8 алелів з P(A) > 5%, а саме: *01, *03, *07, *08, 
*11, *22, * 28 і *45. В групі корів з діагнозом некробактеріоз встановлено 32 
генотипи, з яких три за алелями *08, *24 і *28 виявилися гомозиготними; в 
групі здорових корів встановлено 41 генотип, з яких вісім за алелями *03, *07, 
*08, *22 і *24 були гомозиготними. Розподіл генотипів рівномірний. 

В філії «Рідний край» у тварин хворих на некробактеріоз визначено 22 
алеля гена BoLA-DRB3, у здорових – 28. В групі хворих корів виявлено сім 
алелів з частотою понад 5%: *08, *10, *16, *18, *22, *23 і *28, у здорових 
тварин найбільш поширеними були п’ять алелів: *01, *03, *22, * 24 і *28. Для 
всіх алелів встановлено статистично значиме відхилення від нормального 
розподілу. У хворих на  некробактеріоз корів виявлено 28 генотипів, з яких два 
за алелями *08 і *16 були гомозиготними, у вибірці здорових корів виявлено 44 
генотипи, з яких два за алелями *22 (4,23%) і *24 (2,82%) виявилися 
гомозиготними. Розподіл генотипів в обох вибірках рівномірний. 

Популяційно-генетична структура української чорно-рябої молочної 
породи за геном BoLA-DRB3. Вивчення генетичної структури популяції є 
необхідною передумовою для селекційно-генетичної роботи та розведення 
сільськогосподарських тварин. Встановлені особливості розподілу частот 
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алелів гена BoLA-DRB3, а також аналіз генотипів корів в трьох популяціях 
української чорно-рябої молочної породи дозволили визначити крім 
гетерозиготності – показники, які суттєво доповнюють уявлення про її 
генетично-популяційні особливості (табл. 4). 

Таблиця 4 
Показники генетичної різноманітності за геном BoLA-DRB3 популяцій 

української чорно-рябої молочної породи 

Показник 
ТОВ 

«Козацька 
долина 2006» 

ТОВ НВА 
«Перлина 
Поділля» 

Філія 
«Рідний 
край» 

He 0,921 0,92 0,923 
Хв 

Ho 0,961 0,918 0,963 
He 0,929 0,91 0,915 

Гетерозиготність 
Зд 

Ho 0,887 0,875 0,943 
Σ 14,93 14,49 16,39 
Хв 12,66 12,5 12,99 

Ефективне число 
алелів, Ne Зд 14,08 11,11 11,76 

Σ 0,48 0,58 0,59 
Хв 0,41 0,57 0,59 

Індекс ефективності, 
Ne/Nа Зд 0,52 0,53 0,42 

Σ 0,016 0,03 -0,017 
Хв -0,044 0,005 -0,044 

індивідуальний 
FIS 

Зд 0,044 0,038 -0,03 
Σ 0,009 0,012 0,003 
Хв 0,007 0,008 0,005 

субпопуляційний 
 FST 

Зд 0,006 0,027 0,029 
Σ 0,025 0,042 -0,014 
Хв -0,036 0,01 -0,038 Ін

де
кс
и 
ф
ік
са
ці
ї 

Р
ай
та

 

популяційний 
 FIT 

Зд 0,051 0,064 -0,009 
Індекс Шеннона-Вінера, H` 3,05 2,87 3,01 
Примітка: Σ – все стадо; Хв – хворі на некробактеріоз корови; Зд – здорові корови. 
 
Високий рівень гетерозиготності за геном BoLA-DRB3 зумовлює досить 

високий показник ефективного числа алелів. За даними дослідження  найбільше 
різноманіття встановлено для популяції філії «Рідний край», як для всього 
стада (Ne = 16,39), так і для вибірки хворих тварин (Ne = 12,99). Серед здорових 
корів максимальне значення Ne = 14,08 виявлено для стада ТОВ «Козацька 
долина 2006». Найменшим значенням ефективного числа алелів Ne =11,11 
характеризувалася вибірка здорових тварин стада ТОВ НВА «Перлина 
Поділля». 

Практично не виявлено розбіжності між дослідженими популяціями за 
індексом ефективності, який показує частку ефективних алелів серед загальної 
кількості виявлених у дослідній вибірці. Найвищі значення індексу від 0,57 до 0,59 
визначено для вибірок «все стадо» і хворі на некробактеріоз корови ТОВ НВА 
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«Перлина Поділля» та філії «Рідний край». Найменше значення індексу Ne/Nа = 0,41 
виявлено у вибірці тварин хворих на некробактеріоз ТОВ «Козацька долина 2006». 

Індекс неоднорідності Шеннона-Вінера використовується для 
характеристики варіативності алельного спектру за геном BoLA-DRB3. 
Заснований на формулі ентропії, він відображає ступінь хаотичності розподілу 
елементів (алелів) системи. Вищі значення індексу відповідають більшій 
різноманітності розподілу. В нашому дослідженні встановлено найвищий 
рівень різноманіття за індексом Шеннона-Вінера для популяцій корів ТОВ 
«Козацька долина 2006» (H`= 3,05), найменший – у тварин, що утримувалися в 
ТОВ НВА «Перлина Поділля» (H`= 2,87).  

F-статистики Райта характеризують індивідуальний, субпопуляційний і 
популяційний рівні генетичної структури досліджених стад. Індивідуальний 
індекс фіксації FIS, вказує на редукцію гетерозиготності при наявності 
невипадкового спарювання. Для більшості дослідних вибірок нами виявлено 
зменшення гетерозиготності (незначний інбридинг). Лише у хворих на 
некробактеріоз корів ТОВ «Козацька долина 2006» та в стаді корів філії 
«Рідний край» всі вибірки виявилися аутбредними. 

Субпопуляційний коефіцієнт FST вказує на зменшення гетерозиготності 
через обмеження обміну генетичним матеріалом між популяціями. Отримані 
нами величини субпопуляційного індексу фіксації вказують на слабкий рівень 
редукції гетерозиготності та дивергенції між популяціями (FST < 0,05), що 
свідчить про незначний вплив спільної дії дрейфу, потоку генів, мутацій і 
відбору на генетичну  мінливість  між популяціями, а також підтверджує 
належність їх до однієї породи. 

Для встановлення філогенетичних зв’язків між дослідженими популяціями було 
розраховано показники генетичної подібності та генетичних дистанцій (табл. 5). 

Отримані результати узгоджуються з особливостями розвитку, селекції та 
географічного розташування досліджених популяцій української чорно-рябої 
молочної породи. Популяції ТОВ НВА «Перлина Поділля» і філії «Рідний край» 
ще донедавна відносилися до одного сільськогосподарського підприємства зі 
схожими селекційними заходами і географічно розташовуються поруч. Стадо 
корів ТОВ «Козацька долина 2006» територіально знаходиться значно 
південніше і має власну програму селекції, що зумовило зростання генетичної 
розбіжності між ним та стадами філії «Рідний край» та ТОВ НВА «Перлина 
Поділля». 

 
 

Таблиця 5 
Філогенетичні зв’язки між дослідженими популяціями української 

чорно-рябої молочної породи  

 ТОВ 
«Козацька 

долина 2006» 

ТОВ НВА 
«Перлина 
Поділля» 

Філія 
«Рідний 
край» 

 

ТОВ «Козацька 
долина 2006» - 0,771 0,828 

ич
на

 
по
ді

бн
іс
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ТОВ НВА 
«Перлина Поділля 0,26 - 0,872 

ге
не
ти
чн
а 

ди
ст
ан
ці
я 

Філія «Рідний 
край» 0,189 0,137  

Аналіз генетичної структури трьох популяцій української чорно-рябої 
молочної породи за геном BoLA-DRB3 показав, що досліджені стада мають 
високий рівень поліморфізму за алелями BoLA-DRB3. Досліджені популяції, як 
і весь нинішній масив української чорно-рябої молочної худоби різноманітний 
за своєю генеалогічною структурою. Велика кількість алелів гена та його 
генотипів вказують на відкритість популяцій. Збережений в породі  генофонд  є  
запорукою   подальшого  розвитку  породи,  адже для ефективної та успішної 
селекційної роботи головним ресурсом є багатство генетичного матеріалу. 

Виявлення алелів гена BoLA-DRB3 асоційованих із схильністю та 
стійкістю до некробактеріозу. При встановленні алелів, які мають 
достовірний зв'язок із захворюванням на некробактеріоз чи стійкістю до 
захворювання  в популяції корів ТОВ «Козацька долина 2006» нами було 
враховано наступні фактори: інформативність, мультиплікативність, 
достовірність по критерію відповідності та перевірка на достовірність малих 
вибірок. Найбільш інформативними виявилися дані про відносний ризик (табл. 
6). 

За цим показником 15 алелів перевищували поріг -2 ≤ RR ≤ 2, що  вказує на 
тісний зв'язок зі схильністю чи стійкістю до захворювання. Серед них лише 
чотири алелі BoLA-DRB3.2*03, *16, *22 і *23 мали достатній рівень значущості 
для біологічних досліджень (P < 0,05), а з них тільки два мали частоту прояву 
понад 5% і задовольняли  перевірці на обмеженість величини вибірки.  

Таким чином, в популяції корів ТОВ «Козацька долина 2006» остаточно 
встановлено наявність двох алелів тісно асоційованих зі статусом тварин 
відносно захворювання на некробактеріоз:  

- схильність: BoLA-DRB3*16 (P(A) = 0,0574; RR = 10,6; χ2 = 12,5; P < 
0,001); 

- стійкість: BoLA-DRB3*22 (P(A) = 0,0738; RR = -4,29; χ2 = 5,48; P < 0,05).  
У стаді корів ТОВ НВА «Перлина Поділля», аналогічно, найбільш 

інформативними виявилися дані про відносний ризик (табл. 7).  Чотири алелі 
*16, *22, *23 і *24 задовольняли перевірку за критерієм Пірсона і одночасно 
були інформативними. З них два алелі *23 і *24 не витримували перевірку на 
обмеженість величини вибірки. Отже, в стаді корів ТОВ НВА «Перлина 
Поділля» встановлено два алелі, які мали сильну асоціацію зі статусом тварин 
щодо захворювання на некробактеріоз: 

 
 

Таблиця 6 
Асоціації алелів BoLA-DRB3 з некробактеріозом у корів української 

чорно-рябої молочної породи ТОВ «Козацька долина 2006» 

Алелі 
BoLA-

P(A) χ2 RR 
Алелі 
BoLA-

P(A) χ2 RR 
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DRB3 DRB3 
*01 0,0123 0,091 0,69 *21 0,0205 0,007 0,925 
*02 0,0164 0,48 -2,21 *22 0,0738 5,48* -4,29 
*03 0,0492 6,13* -9,17 *23 0,0492 6,03* 4,86 
*04 0,0164 0,48 -2,21 *24 0,1803 0,377 1,26 
*07 0,0492 0,368 1,44 *25 0,0041 1,404 4,25 
*08 0,0574 0,241 0,749 *26 0,0246 0,186 0,684 
*10 0,0533 0,728 0,586 *28 0,0738 0,074 0,868 
*11 0,0164 0,114 1,41 *31 0,0082 0,056 1,4 
*12 0,0246 1,64 -3,79 *32 0,0205 0,007 0,925 
*13 0,0328 0,994 -2,26 *36 0,0287 2,31 -4,62 
*14 0,0082 2,83 7,22 *37 0,0328 0,236 1,43 
*15 0,0164 0,48 -2,21 *41 0,0082 0,056 1,4 
*16 0,0574 12,5*** 10,6 *42 0,0082 0,056 1,4 
*18 0,0164 1,87 4,38 *48 0,0164 0,48 -2,21 
*19 0,0082 2,83 7,22 *51 0,0082 2,83 7,22 
*20 0,0082 0,056 1,4     

Примітка: достовірно при* - P < 0,05; ** - P < 0,01 

Таблиця 7 
Асоціації алелів BoLA-DRB3 з некробактеріозом корів української 
чорно-рябої молочної породи ТОВ НВА «Перлина Поділля» 

Алелі 
BoLA-
DRB3 

P(A) χ2 RR 
Алелі 
BoLA-
DRB3 

P(A) χ2 RR 

*01 0,0488 0,99 -2,29 *22 0,122 7,63** -5,67 
*03 0,0732 3,56 -4,21 *23 0,0549 5,49* 5,96 
*06 0,0183 0,085 0,697 *24 0,0671 5,12* 4,62 
*07 0,0488 3,06 -5,63 *26 0,0122 1,45 -3,71 
*08 0,1098 1,78 -2,15 *28 0,0854 0,507 1,52 
*11 0,0671 1,05 -2,07 *32 0,0122 1,45 -3,71 
*12 0,0244 0,126 1,44 *35 0,0183 0,815 2,44 
*13 0,0244 1,95 4,55 *36 0,0122 0,062 1,42 
*14 0,0061 0,717 -2,18 *37 0,0061 1,43 4,34 
*15 0,0061 1,429 4,34 *39 0,0122 2,89 7,46 
*16 0,0915 7,68** 5,26 *45 0,0366 1,64 -3,84 
*18 0,0183 0,815 2,94 *51 0,0122 2,89 7,46 
*21 0,0122 0,062 1,42     
Примітка: достовірно при* - P < 0,05; ** - P < 0,01 

- схильність: BoLA-DRB3*16 (P(A) = 0,0915; RR = 5,26; χ2 = 7,68; P < 0,01); 
- стійкість:BoLA-DRB3*22 (P(A) = 0,122; RR = -5,67; χ2 = 7,63; P < 0,05).  
В популяції корів філії «Рідний край» спостерігався дещо інший розподіл 

асоційованих алелів (табл.8).  
Таблиця 8 

Асоціації алелів BoLA-DRB3 з некробактеріозом корів української 
чорно-рябої молочної породи філії «Рідний край» 

Алелі BoLA-
DRB3 

P(A) χ2 RR 
Алелі BoLA-

DRB3 
P(A) χ2 RR 
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*01 0,0955 4,14* -3,73 *18 0,0281 3,67 6,84 
*02 0,0169 0,047 0,765 *21 0,0169 0,047 0,765 
*03 0,073 6,39* -9,71 *22 0,1124 4,03* -3,26 
*04 0,0112 0,098 1,56 *23 0,073 13,1*** 11,92 
*05 0,0056 0,656 0,502 *24 0,0843 0,272 0,733 
*06 0,0225 2,23 4,97 *25 0,0112 0,098 1,56 
*07 0,0337 0,097 0,758 *26 0,0225 0,36 0,5 
*08 0,0506 1,11 2,08 *28 0,0674 1,193 -2,13 
*10 0,0337 2,02 3,36 *29 0,0112 0,098 1,56 
*12 0,0169 2,02 -4,83 *32 0,0112 1,33 -3,38 
*13 0,0225 0,2 1,58 *36 0,0281 0,829 -2,72 
*14 0,0225 2,23 4,97 *37 0,0281 0,829 -2,72 
*15 0,0056 0,656 0,502 *41 0,0112 1,33 -3,38 

*16 0,0787 
14,9**

* 
13,6 *42 0,0056 0,656 0,502 

Примітка: достовірно при* - P < 0,05; ** - P < 0,01 

Сім алелів за величиною відносного ризику вказували на зв'язок зі 
схильністю до некробактеріозу, дев’ять – на стійкість до нього. Лише для 5 
алелів BoLA-DRB3*01, *03, *16, *22 і *23 виявлено достатній рівень довірчої 
ймовірності. Також вони витримують перевірку на обмеженість вибірки і мали 
частоту виявлення понад 5%.  

Отже, для стада корів філії «Рідний край» встановлено, що значимі асоціації 
зі схильністю до некробактеріозу мали два алелі: BoLA-DRB3*16 (P(A) = 0,0787; 
RR = 13,6; χ2 = 14,9; P < 0,001) і BoLA-DRB3*23 (P(A) = 0,073; RR = 11,92; χ2 = 
13,1; P < 0,001), а зі стійкістю до некробактеріозу – три алеля: BoLA-DRB3*01 
(P(A) = 0,0955; RR = -3,73; χ2 = 4,14; P < 0,05), BoLA-DRB3*03 (P(A) = 0,073; RR = 
-9,71; χ2 = 6,39; P < 0,05) і BoLA-DRB3*22 (P(A) = 0,1124; RR = -3,26; χ2 = 4,03; P < 
0,05). 

У всіх досліджених популяціях на зв'язок зі схильністю до некробактеріозу 
вказував алель BoLA-DRB3*16, а на достовірну асоціацію з резистентністю – 
BoLA-DRB3*22. Крім того в стаді корів філії «Рідний край» виявлено алель 
BoLA-DRB3*23, який мав достовірний і значимий зв'язок з некробактеріозом і 
два алелі BoLA-DRB3*01 і *03, які асоціювалися  зі стійкістю до захворювання. 

Ряд алелів претендували на роль ДНК-маркерів, але мали деякі обмеження 
щодо інформативності та достовірності встановлених асоціацій або не 
витримували  перевірку на обмеженість вибірки (табл. 9). Питання про 
можливість включення їх до числа ДНК-маркерів проведено вирішувалося 
перевіркою за точним одностороннім критерієм Фішера. Силу асоціації 
контролювали за коефіцієнтом спряженості Пірсона.  

В результаті до встановлених раніше ДНК-маркерів долучено ще чотири 
алеля. При перевірці за критерієм Фішера достатній рівень асоціації зі  
схильністю до некробактеріозу (Р < 0,05) проявили алелі BoLA-DRB3*23, які 
претендували на роль ДНК-маркерів в популяціях ТОВ «Козацька долина 
2006» і ТОВ НВА «Перлина Поділля», а також алель BoLA-DRB3*24, який 
виявився значимим лише в другому господарстві. В зв’язку з резистентністю до 
захворювання перевірку за критерієм Фішера витримав алель BoLA-DRB3*03 
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для стада ТОВ «Козацька долина 2006». За коефіцієнтом спряженості Пірсона 
всі перераховані алелі проявили  середню силу асоціації. 

Таблиця 9 
Перевірка алелів BoLA-DRB3.2 на значимість асоціативних зв’язків 

Алелі P(A) χ2 RR 
(a+b)(a+c)

N 
Критерій 
Фішера 

Коефіцієнт 
Пірсона Популяції  

 схильність 
«Козацька 

долина 2006» *23 0,0492 6,03 4,86 5,02 0,013 0,222 

*23 0,0549 5,49 5,96 3,73 0,019 0,251 «Перлина 
Поділля» *24 0,0671 5,12 4,62 4,56 0,027 0,242 

 резистентність 
«Козацька 

долина 2006» *03 0,0492 6,13 -9,17 5,02 0,01 0,219 

*03 0,0732 3,56 -4,21 4,98 0,054 0,204 «Перлина 
Поділля» *08 0,1098 1,78 -2,15 7,46 0,144 0,146 

Примітка: Жирним шрифтом виділено показники, які виходять за допустимі межі. 

Алелі BoLA-DRB3*03 і *08, які в популяції корів ТОВ НВА «Перлина 
Поділля» виявлялися як сумнівні щодо сили взаємодії з резистентністю до 
некробактеріозу не витримали перевірку, тому що значення критерію Фішера 
перевісило допустимий поріг точності (Р > 0,05). Крім того алель BoLA-DRB3*08 
мав слабку асоціацію з резистентністю за коефіцієнтом спряженості. Остаточні 
результати аналізу приведено в табл.10. 

Таблиця 10 
Алелі гена BoLA-DRB3 асоційовані із стійкістю і схильністю до некробактеріозу  

Алелі гена BoLA-DRB3 Популяції корів української 
чорно-рябої молочної породи  схильність стійкість 
ТОВ «Козацька долина 2006»  *16, *23 *03, *22 
ТОВ НВА «Перлина Поділля» *16, *23, *24 *22 
Філія «Рідний край» *16,*23 *01, *03, *22 
 
Особливості алельного поліморфізму популяцій української чорно-

рябої молочної породи за геном BoLA-DRB3 при збільшені частки 
кровності за голштинською породою. Ефективність молочної галузі 
характеризується, передусім, рівнем продуктивності корів, яка залежить, 
головним чином, від генетичного потенціалу тварин. У більшості країн, які 
мають розвинене молочне скотарство, при створенні нових чи покращенні 
місцевих порід використовується генофонд кращих світових порід, що 
зумовлюється необхідністю отримання високої молочної продуктивності при 
мінімізації економічних затрат. При створенні української чорно-рябої 
молочної породи був використаний генетичний потенціал найпродуктивнішої у 
світі голштинської породи.  

Частка спадковості голштинів у генотипах корів української чорно-рябої 
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молочної породи  постійно зростає. Якщо у 2003 році відсоток спадковості за 
голштинською породою був у межах 71-84%, то зараз – 90 і більше.  

Щоб судити про зміни в генезисі популяцій української чорно-рябої 
молочної породи, які відбуваються в результаті широкого використання бугаїв 
голштинської породи, проведено порівняння алелофонду двох популяцій ТОВ 
«Козацька долина 2006». У першій популяції (материнське стадо) дослідження 
алельного поліморфізму проведено в 2009-2010 роках. На той час за 
результатами аналізу карток племінної корови частка кровності за голштинською 
породою у переважної більшості корів маточного поголів’я становила 3/4 (75%) 
– 7/8 (87,5%). В другій популяції (дочірнє стадо) визначення алельного 
поліморфізму проводилося нами в 2015-2017 роках. Частка кровності за 
голштинською породою у досліджених тварин в середньому склала 15/16 
(93,75%). 

В генетичній структурі популяції української чорно-рябої молочної породи 
ТОВ «Козацька долина 2006» за сім років відбулися значні зміни (рис.3).  

 Відмічається накопичення алелів гена BoLA-DRB3*16 і *23, які є ДНК-
маркерами схильності до некробактеріозу. В популяції корів у 2010 році 
сумарно  дані маркери займали лише 2,47% алелофонду, а в 2017 – вже 10,66%. 
ДНК-маркери, які обумовлюють стійкість до некробактеріозу – алелі BoLA-
DRB3*03 і *22, навпаки елімінують з 17,9% в материнському до 5,61% у 
дочірньому стаді. 

 

ВИСНОВКИ 
1. Встановлено особливості генетичної структури та науково обґрунтовано 

застосування поліморфізму гена BoLA-DRB3 в популяціях тварин української 
чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби у зв’язку зі схильністю та 
резистентністю до некробактеріозу 

2. Встановлено, що поширення некробактеріозу в племінних 

Рис.3. Зміна частот алелів гена BoLA-DRB3 української чорно-рябої молочної 
породи в зв’язку з зростанням частки кровності за голштинською породою 
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господарствах Хмельницької області становило від 5,8 до 15,1%, а основним 
етіологічним чинником був Fusobacterium necrophorum. 

3. В популяції корів української чорно-рябої молочної породи ТОВ «Козацька 
долина 2006» виявлено 31 алель гена BoLA-DRB3. Частота алелів *08 (P(A) = 
0,0574), *10 (P(A) = 0,0533), *16 (P(A) =0,0574), *22 (P(A) = 0,0738; P < 0,05), *24 
(P(A) = 0,18; P< 0,001), *28 (P(A) = 0,0738; P < 0,05) сумарно становила 49,59%. У 
вибірці  хворих на некробактеріоз тварин виявлено 31, а у здорових – 28 алелів. 

4. В популяції корів української чорно-рябої молочної породи ТОВ НВА 
«Перлина Поділля» виявлено 25 алелів гена BoLA-DRB3 (ΣP(A) = 67,07%), з 
яких «інформативними» були  *03 (P(A) = 0,0732), *08 (P(A) = 0,109; P < 0,001), 
*16 (P(A) = 0,0915; P < 0,05), *22 (P(A) = 0,122; P < 0,001), *23 (P(A) = 0,0549), 
*24 (P(A) = 0,0671), *28 (P(A) = 0,0854; P < 0,05). В групах хворих і здорових 
корів встановлено наявність 22 і 21 алеля, відповідно. 

 5. В популяції корів української чорно-рябої молочної породи філії «Рідний 
край» визначено 28 алелів гена BoLA-DRB3 (ΣP(A) = 63,5%), з яких з частотою 
понад 5% зустрічалися алелі *01 (P(A) = 0,095; P < 0,001), *03 (P(A) = 0,073; P < 
0,05), *08 (P(A) = 0,056), *16 (P(A) = 0,0787; P < 0,05), *22 (P(A) = 0,124; P < 0,001), 
*23 (P(A) = 0,073; P < 0,05), *24 (P(A) = 0,0843; P < 0,05) і *28 (P(A) = 0,0674). У 
вибірці  хворих на некробактеріоз тварин виявлено 22, а у здорових – 28 алелів.  

6. Встановлено, що алелі *16 і *23 гена BoLA-DRB3 асоційовані зі 
схильністю до некробактеріозу тварин української чорно-рябої молочної 
породи великої рогатої худоби.  

7. Встановлено, що у досліджених популяціях тварин української чорно-
рябої молочної породи великої рогатої худоби алель BoLA-DRB3*22 
асоційований з резистентністю до некробактеріозу.  

8. Для всіх популяцій виявлено високий рівень генетичної мінливості за 
геном BoLA-DRB3. Встановлено високий рівень очікуваної і спостережуваної 
гетерозиготності, числа ефективних алелів та індексу Шеннона-Вінера в 
порівнянні з аналогічними показниками інших світових порід Bos taurus: ТОВ 
«Козацька долина 2006» – He = 0,933, Ho = 0,918,  Ne = 14,93, Н` = 3,05; ТОВ 
НВА «Перлина Поділля» – He = 0,931, Ho = 0,902,  Ne = 14,49, Н` = 2,87; філія 
«Рідний край» – He= 0,939, Ho = 0,955,  Ne = 16,39, Н` = 3,01.  

9. В результаті підвищення кровності за голштинською породою в генетичній 
структурі популяції української чорно-рябої молочної породи ТОВ «Козацька 
долина 2006» спостерігається збільшення на 7,61% алелів *16 і *23 за геном 
BoLA-DRB3, які асоційовані зі схильністю (зростання на 8,19%) і елімінація 
на 5,61% алелів *03 і *22 – асоційованих з резистентністю до некробактеріозу. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

При розробці селекційних заходів при формуванні стад української чорно-
рябої молочної породи доцільно проводити тестування плідників (сперми) та 
корів племінного ядра за геном BoLA-DRB3 на наявність у генотипі алелів *16, 
*23 (схильності) та алеля *22 (резистентності) до некробактеріозу та належним 
чином корегувати селекційний процес.  
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АНОТАЦІЯ 

Колінчук Р.В. Поліморфізм гена BoLA-DRB3 у зв'язку зі схильністю і 
стійкістю до некробактеріозу у популяціях корів української чорно-рябої 
молочної породи. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 03.00.15 - генетика. – Інститут розведення і генетики 
тварин імені М.В. Зубця НААН, с. Чубинське, Київська обл., 2018. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано молекулярно-генетичні аспекти 
застосування поліморфізму гена BoLA-DRB3 у зв’язку зі схильністю та 
резистентністю до некробактеріозу у популяціях тварин української чорно-
рябої молочної породи великої рогатої худоби. 

Встановлено, що поширення некробактеріозу в дослідних популяціях 
серед дійних корів склало від 5,8 до 15,1%. В результаті вивчення поліморфізму 
гена BoLA-DRB3 для популяцій в генотипах корів загалом виявлено від 25 до 
31 алеля. В групах хворих на некробактеріоз тварин їх кількість склала від 22 
до 31, а в групах здорових – від 21 до 28. Для трьох стад у вибірках хворих, 
здорових та загальній з частотою понад 5% проявлялися алелі *08, *16, *22, *24 
і *28. Найбільш поширеним виявився алель BoLA-DRB3*24 (P(A) =18,03%). 

Висока чисельність алелів зумовила значне різноманіття генотипів, (в 
межах від 65 до 75) та рівномірний характер їх розподілу. Найчастіше 
проявлялися генотипи: в загальній вибірці – *01/*24 і *22/*24 (P(G) = 4,49%); 
серед хворих корів – *16/*23 (P(G) =8,57%); серед здорових тварин – *01/*03, 
*01/*28 і *03/*37 (P(G) = 5,56%). 

На основі аналізу відносного ризику з перевірками за тестами χ2 і Фішера 
для малих вибірок встановлено ДНК-маркери асоційовані із захворюванням на 
некробактеріоз та резистентністю до нього корів української чорно-рябої 
молочної породи. В першій популяції асоціативність зі схильністю до 
некробактеріозу проявляли алелі BoLA-DRB3*16 (P(A) = 0,0574; RR = 10,6; χ2 = 
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12,5; P< 0,001) і *23 (P(A) = 0,0492; RR = 4,86; χ2 = 6,03; P< 0,05); тісний зв'язок 
з резистентністю встановлені для алелів BoLA-DRB3*03 (P(A) = 0,0492; RR = -
9,17; χ2 = 6,13; P< 0,05) і *22 (P(A) = 0,0738; RR = -4,29; χ2 = 5,48; P< 0,05). В другій 
популяції асоціативний зв'язок із захворюванням визначено для алелів BoLA-
DRB3*16 (P(A) = 0,0915; RR = 5,26; χ2= 7,68; P< 0,01), *23 (P(A) = 0,0549; RR = 5,96; 
χ2 = 5,49; P < 0,05) і *24 (P(A) = 0,0671; RR = 4,62; χ2 = 5,12; P< 0,05); на зв'язок зі 
стійкістю до некробактеріозу виявлено лише для алеля BoLA-DRB3*22 (P(A) = 0,122; 
RR = -5,67; χ2 = 7,63; P< 0,01). Для третьої популяції встановлено, що із 
захворюваністю на некробактеріоз асоціювало два алеля BoLA-DRB3*16 (P(A) = 
0,0787; RR = 13,6; χ2 = 14,9; P< 0,001) і *23 (P(A) = 0,073; RR = 11,92; χ2 = 13,1; P< 
0,001), зі стійкістю до захворювання – три алеля BoLA-DRB3*01 (P(A) = 0,0955; RR = 
-3,73; χ2 = 4,14; P< 0,05), *03 (P(A) = 0,073; RR = -9,71; χ2 = 6,39; P< 0,05) і *22 (P(A) = 
0,112; RR = -3,26; χ2= 4,03; P< 0,05). 

Таким чином, в трьох досліджених популяціях встановлено асоціації із 
захворюванням на некробактеріоз для алелів BoLA-DRB3*16 і *23, з 
резистентністю – для алеля BoLA-DRB3*22. 

За величиною субпопуляційного індексу фіксації встановлено незначну 
редукцію гетерозиготності та низький рівень дивергенції між популяціями (FST < 
0,05), що свідчить про відсутність значимої генетичної мінливості між стадами.  

Виявлено досить високий рівень різноманіття за індексом Шеннона-
Вінера, який знаходився в межах від 2,87 до 3,05. Генетична мінливість породи 
підтвердилася високими значеннями ефективного числа алелів, яке коливалося 
в дослідних вибірках в межах від 11,11 до 16,93. 

Досліджені за геном BoLA-DRB3 популяції характеризувалися 
нерівномірним розподілом алелів, з яких на алелі, що визначалися з частотою 
понад 5% припадало від ½ до ⅔ алелофонду, відсутністю переважаючих 
генотипів та незначним переважанням гомозигот в двох популяціях без 
статистично значимого відхилення від HWE. 

Порівняння поліморфізму в популяціях корів з інтервалом в сім років 
показало суттєві зміни генетичної структури за геном BoLA-DRB3 пов’язані з 
селекційними заходами спрямованими на підвищення частки кровності за 
голштинською породою. В алелофонді дочірнього стада спостерігалося 
збільшення на 7,29% сумарної кількості голштинських алелів, зростання частки 
ДНК-маркерів пов’язаних зі схильністю (+8,19%) і зменшення ДНК-маркерів 
асоційованих з резистентністю (-5,61%) до некробактеріозу. На 5,1% 
збільшилася кількість алелів, які формують молочну продуктивність. 

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, некробактеріоз, 
поліморфізм, ген BoLA-DRB3, алелі, ДНК-маркери, відносний ризик, 
гетерозиготність, індекси фіксації, популяційно-генетична структура. 
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В диссертационной работе обоснованно молекулярно-генетические 
аспекты применения полиморфизма гена BoLA-DRB3 в связи со склонностью и 
резистентностью к некробактериозу в популяциях животных украинской черно-
пестрой молочной породы крупного рогатого скота. 

Установлено, что распространение некробактериоза в исследованных 
популяциях среди дойных коров составляет от 5,8 до 15,1%. В этиологии 
некробактериоза ведущая роль принадлежит Fusobacterium necrophorum. 

В результате изучения полиморфизма гена BoLA-DRB3 для популяций в 
целом в генотипах коров обнаружено от 25 до 31 аллели. В группах больных 
некробактериозом животных их количество составило от 22 до 31, а в группах 
здоровых - от 21 до 28. Для трех стад в выборках больных, здоровых и общей с 
частотой более 5% проявлялись аллели *08, *16, *22, *24 и *28. Наиболее 
распространенным оказался аллель BoLA-DRB3*24 (P(A) = 18,03%). 

Высокая численность аллелей определила значительное разнообразие 
генотипов, (в пределах от 65 до 75) и равномерный характер их распределения. 
Чаще всего проявлялись генотипы: в общей выборке - *01/*24 и *22/*24 (P(G) = 
4,49%); среди больных коров - *16/*23 (P(G) = 8,57%); среди здоровых 
животных - *01/*03, *01/*28 и *03/*37 (P (G) = 5,56%). 

На основе анализа относительного риска с проверками по тестам χ2 и 
Фишера для малых выборок установлено ДНК-маркеры, ассоциированные с 
заболеванием на некробактериоз и резистентностью к нему коров украинской 
черно-пестрой молочной породы. В первой популяции ассоциативность со 
склонностью к некробактериозу проявляют аллели BoLA-DRB3 *16 (P(A) = 
0,0574; RR = 10,6; χ2 = 12,5; P<0,001) и *23 (P(A) = 0,0492; RR = 4,86; χ2 = 6,03; 
P<0,05), на тесную связь с резистентностью указывают аллели BoLA-DRB3 *03 
(P(A) = 0,0492; RR = -9,17; χ2 = 6,13; P<0,05) и *22 (P(A) = 0,0738; RR = -4,29; χ2 = 
5,48; P<0,05). Во второй популяции ассоциативную связь с заболеванием имеют 
аллели BoLA-DRB3 *16 (P(A) = 0,0915; RR = 5,26; χ2 = 7,68; P<0,01), *23 (P(A) = 
0,0549; RR = 5,96; χ2 = 5,49; P<0,05) и *24 (P(A) = 0,0671; RR = 4,62; χ2 = 5,12; 
P<0,05), на связь с устойчивостью к некробактериозу указывает только одна 
аллель BoLA-DRB3 *22 (P(A) = 0,122; RR = -5,67; χ2 = 7,63; P<0,01). Для третьей 
популяции установлено, что с заболеваемостью на некробактериоз ассоциируют две 
аллели BoLA-DRB3 *16 (P(A) = 0,0787; RR = 13,6; χ2 = 14,9; P <0,001) и *23 (P(A) = 
0,073; RR = 11,92; χ = 13,1; P <0,001), с устойчивостью к заболеванию - три аллели 
BoLA-DRB3 *01 (P(A) = 0,0955; RR = -3,73; χ2 = 4,14; P<0,05), *03 (P(A) = 0,073; RR = -
9,71; χ2 = 6,39; P<0,05) и *22 (P(A) = 0,112; RR = -3,26; χ2 = 4,03; P<0,05). 

Таким образом, в трех исследованных популяциях на связь с 
некробактериозом указывают аллели BoLA-DRB3*16 и *23, а на 
резистентность - аллель BoLA-DRB3*22. 

Величины субпопуляционного индекса фиксации указывают на 
незначительную редукцию гетерозиготности и низкий уровень дивергенции 
между популяциями (FST <0,05), что свидетельствует об отсутствии значимой 
генетической изменчивости между стадами. 

Выявлено достаточно высокий уровень разнообразия по индексу Шеннона-
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Винера, который находится в пределах от 2,87 до 3,05. Генетическая 
изменчивость породы подтверждается высокими значениями эффективного 
числа аллелей, которое колеблется в исследовательских выборках в пределах от 
11,11 до 16,93. 

Исследованные за геном BoLA-DRB3 популяции характеризуются 
неравномерным распределением аллелей, из которых на аллели, которые 
выявляются с частотой более 5% приходится от ½ до ⅔ аллелофонда, 
отсутствием превосходящих генотипов и незначительным преобладанием 
гомозигот в двух популяциях без статистически значимого отклонения от HWE. 

Сравнение полиморфизма в популяциях коров с интервалом в семь лет 
указывает на существенные изменения генетической структуры по гену BoLA-
DRB3 связанные с селекционными мероприятиями, направленными на 
повышение доли кровности голштинской породы. В аллелофонде дочернего стада 
наблюдается увеличение на 7,29% суммарного количества голштинских аллелей, 
рост доли ДНК-маркеров, связанных с предрасположенностью (+8,19%) и 
уменьшение ДНК-маркеров, ассоциированных с резистентностью (-5,61%) к 
некробактериозу. На 5,1% увеличилось количество аллелей, которые формируют 
продуктивность. 

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, некробактериоз, 
полиморфизм, ген BoLA-DRB3, аллели, ДНК-маркеры, относительный риск, 
гетерозиготность, индексы фиксации, популяционно-генетическая структура. 
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Kolinchuk R.V. Polymorphism of the BoLA-DRB3 gene according to 
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pied milk breed. – Manuscript copyright. 
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The author gives a methodological rationale for molecular and genetic aspects of 
BoLA-DRB3 gene application according to susceptibility and resistance to 
necrobacteriosis in cow population of Ukrainian black-pied milk breed. 

The study revealed that the distribution of necrobacteriosis in examined 
populations of dairy cows varied from 5,8% to 15,1%. 

The results of polymorphism of the BoLA-DRB3 gene study suggest that from 
25 to 31 alleles have been found in cow genotype. In groups of animals sick in 
necrobacteriosis, the quantity of alleles varied from 22 to 31, and in groups of healthy 
animals, their quantity varied from 21 to 28 alleles. Taking the samples of sick, 
healthy animals and total sample with the frequency of more than 5% in terms of 
three herds the following alleles have been found: *08, *16, *22, *24 and *28. Allele 
of BoLA-DRB3*24 (P(A) =18,03%) was the most common. 

The high number of alleles caused a large variety of genotypes (in the range from 
65 to 75) and their regular distribution. The following genotypes were presented the 
most frequently: in total sample *01/*24 і *22/*24 (P(G) = 4,49%); among sick cows 
*16/*23 (P(G) =8,57%); among healthy cows *01/*03, *01/*28 і *03/*37 (P(G) = 
5,56%). 
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The DNA markers associated with necrobacteriosis and resistance to 
necrobacteriosis in cow population of Ukrainian black-pied milk breed were 
determined based on relative risk analysis according to tests on χ2 and Fisher test for 
small samples. The analysis of the data clearly indicates that the associativity 
according to liability to necrobacteriosis in the first population was shown by alleles 
of BoLA-DRB3*16 (P(A) = 0,0574; RR = 10,6; χ2 = 12,5; P<0,001) і *23 (P(A) = 
0,0492; RR = 4,86; χ2 = 6,03; P<0,05), the close association with resistance has been 
established for alleles of BoLA-DRB3*03 (P(A) = 0,0492; RR = -9,17; χ2 = 6,13; 
P<0,05) і *22 (P(A) = 0,0738; RR = -4,29; χ2 = 5,48; P<0,05). In the second population 
the associative disease linkage have been determined for the following alleles: BoLA-
DRB3*16 (P(A) = 0,0915; RR = 5,26; χ2 = 7,68; P<0,01), *23 (P(A) = 0,0549; RR = 
5,96; χ2 = 5,49; P<0,05) і *24 (P(A) = 0,0671; RR = 4,62; χ2 = 5,12; P<0,05). The 
linkage based on resistance to necrobacteriosis is determined for allele of BoLA-
DRB3*22 (P(A) = 0,122; RR = -5,67; χ2 = 7,63; P<0,01). Necrobacteriosis disease is 
associated with two alleles and they are BoLA-DRB3*16 (P(A) = 0,0787; RR = 13,6; 
χ2 = 14,9; P<0,001) and *23 (P(A) = 0,073; RR = 11,92; χ2 = 13,1; P<0,001) for the 
third population, the resistance to disease is associated with three alleles BoLA-
DRB3*01 (P(A) = 0,0955; RR = -3,73; χ2 = 4,14; P<0,05), *03 (P(A) = 0,073; RR = -
9,71; χ2 = 6,39; P<0,05) and *22 (P(A) = 0,112; RR = -3,26; χ2= 4,03; P<0,05). The 
study demonstrated that the associations with necrobacteriosis in three examined 
populations were determined for alleles of BoLA-DRB3*16 and *23, and associations 
with resistance to necrobacteriosis were determined for alleles of BoLA-DRB3*22. 

It can be concluded that rates of subpopulation fixation index identified low 
reduction of heterozygosis and low level of divergence among populations (FST < 
0,05). It testifies to the fact that the significant genetic variability between herds is 
absent. 

The high level of diversity according to Shannon-Weaver index that ranged 
from 2.87 to 3.05 was outlined. Genetic variation of the breed has been confirmed by 
high value of effective number alleles that ranged from 11.11 to 16.93 in unit 
connections. 

The author argues that populations examined according to BoLA-DRB3 gene 
were characterized by nonuniform distribution of alleles, and the alleles that were 
determined with the frequency of more 5% contained from ½ to ⅔ of their total 
number, by absence of dominant genotype and low homozygote-predominance in two 
populations without statistically significant deviation from HWE. Comparison of 
polymorphism in cow populations at an interval of 7 years demonstrated the 
significant changes in the genetic structure according to BoLA-DRB3 gene 
associated with selection procedures aimed at increasing Holstein pedigree. The 
increasing of Holstein alleles at 7,29% of total number, proportion of DNA markers 
associated with the liability (+8,19%) and decreasing the proportion of DNA-markers 
associated with resistance (-5,61%) to necrobacteriosis were identified in the allele 
fund of daughter herd. The number of alleles that form milk productivity increased at 
5,1%. 

Key words: Ukrainian black-pied milk breed, necrobacteriosis, polymorphism, 
BoLA-DRB3, alleles, DNA-markers, fixation index, heterozygosis, Holstein, 
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population and genetic structure. 


