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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Ефективність молочного скотарства значною мірою 

залежить від інтенсивності відтворення стада, яке відчутно впливає як на 
виробництво молока, так і на темпи генетичного прогресу селекційних ознак і 
на 15–20% визначає рентабельність галузі. Загальновідомо, що чим вищий 
генетичний потенціал худоби і чим вища її продуктивність, тим більше 
проблем з репродуктивними функціями у корів. Причиною репродуктивних 
порушень сільськогосподарських тварин є комплекс чинників, серед яких 
можуть бути генні, хромосомні і геномні мутації (Качура В.С., 1982;        
Жигачев А.И., 1983; De Lorenzi М.  et al., 2012).  

Дослідження багатьох науковців присвячені аналізу мінливості 
каріотипових показників у тварин з порушеннями відтворної функції (Bongzo 
А., Basrur Р., 1975; Lucy M., 2001; Lassen J., Štipkova M., 2012; Raudsepp T, 
Chowdhary B., 2016). Однак донині не вирішена проблема генетичної оцінки 
тварин у зв’язку із підвищеною нестабільністю геному, хоча беззаперечним є 
той факт, що тварини з небажаними мутаціями і підвищеною мутабільністю 
мають погіршену репродуктивну здатність (Nielsen U. еt al., 2002; Berglund B. et 
al., 2004). На думку вчених, хромосомні перебудови можуть бути своєрідними 
маркерами реалізації спадкової інформації (Zink V., 2012).  Тому і надалі 
актуальним для теоретичної і практичної селекції залишається пошук 
практичних підходів до оцінки ризиків пошкоджень генотипу і можливостей 
спрогнозувати продуктивні і репродуктивні здатності тварини та виявити 
числові і структурні аномалії каріотипу (Kozubska-Sobocińska A., Danielak-
Czech B. 2017). 

У зв’язку з цим вивчення спектру і частоти хромосомних порушень у 
корів з різними показниками відтворної здатності та з різним ступенем 
інбридингу і за різних біотехнологічних способів отримання їх батьків-
плідників є актуальним для теорії і практики селекції у скотарстві.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження за темою дисертації виконані у 2015-2017 рр. згідно  
тематичного плану науково-дослідних робіт Інституту розведення і генетики 
тварин імені М.В.Зубця НААН «Теоретичні та методологічні основи тривалого 
збереження на клітинному рівні генетичних ресурсів автохтонних порід 
сільськогосподарських тварин» (№ держреєстрації 0116U000516) та 
«Удосконалити біотехнологічні методи підвищення фертильності 
сільськогосподарських тварин» (№ держреєстрації 0116U000510). 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є виявлення особливостей 
каріотипової і цитологічної мінливості корів української червоно-рябої 
молочної породи з різним ступенем інбридингу і за різних біотехнологічних 
способів отримання їх батьків-плідників та її зв’язок з відтворною здатністю. 

Для досягнення мети поставлені такі завдання: 
– оцінити каріотипову мінливість у корів з різним проявом 

репродуктивної функції; 
– встановити особливості каріотипової мінливості і репродуктивних 

якостей корів різного ступеня спорідненості; 
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– дослідити особливості каріотипової мінливості і відтворної 
здатності корів, батьки-бугаї яких отримані різними біотехнологічними 
способами; 

– встановити наявність зв’язку між характеристиками відтворних 
якостей корів і показниками їх каріотипової мінливості.  

Об’єкт дослідження — хромосомна мінливість корів української 
червоно-рябої молочної породи.  

Предмет дослідження — каріотип,  відтворна функція корів української 
червоно-рябої молочної породи. 

Методи досліджень – цитогенетичні, цитологічні, селекційно-зоотехнічні 
та статистичні.   

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше експериментально 
встановлено особливості каріотипової мінливості корів з різною відтворною 
здатністю. Показана роль каріотипової нестабільності у формуванні структури 
репродуктивних ознак у корів української червоно-рябої молочної породи. 
Виявлена асоціація високої каріотипової нестабільності у корів з порушеннями 
репродуктивної системи. 

Отримані нові експериментальні дані щодо особливостей каріотипової 
мінливості корів молочного напряму продуктивності у зв’язку з способом 
отримання їх батьків-бугаїв. Виявлено нові наукові дані щодо каріотипової 
мінливості корів з різним ступенем інбридингу. 

Розроблено спосіб оцінки тварин за рівнем неконституціональної 
каріотипової мінливості, що відображає ступінь стійкості генетичного апарату 
клітин – рівень генетичного ризику. Встановлено, що більша частина корів 
стада зосереджена у групах з середнім рівнем генетичного ризику.  

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені 
цитогенетичні параметри різних показників відтворної здатності корів, що дає 
змогу використовувати їх в селекційному процесі. Розроблені підходи і спосіб 
оцінки корів за рівнем генетичного ризику придатні для ранньої індивідуальної 
оцінки корів молочного напряму продуктивності.  

Матеріали досліджень використовуються у навчальному процесі на 
факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Подільського 
аграрно-технічного університету.  

Особистий внесок здобувача. Здобувачем спільно з науковим 
керівником розроблено загальну схему, методику досліджень та узагальнено 
одержані результати, сформовано висновки та пропозиції виробництву. 
Автором проаналізовано наукову літературу, організовано і проведено 
експериментальні дослідження, узагальнено первинні матеріали досліджень, 
підготовлено статті для публікації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та отримані 
результати дисертаційних досліджень представлені на XV Всеукраїнській 
науковій конференції молодих учених та аспірантів (Інститут розведення та 
генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, травень 2017 р.), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції молодих вчених (Інститут сільського 
господарства Полісся НААН, м. Житомир, 2017), Всеукраїнській науковій 
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інтернет-конференції «Новітні технології – шлях до сталого розвитку АПК 
України (Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені 
М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН, травень, 2017), 
міжнародній конференції «Актуальные проблемы интенсивного развития 
животноводства» (Беларусь, БГСХА, Горки, июнь 2017), XI науково-
практичній конференції молодих вчених (Інститут тваринництва НААН, 
Харків, 2017), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний стан 
та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» 
(Херсонський державний аграрний університет, Херсон, 2017), а також були 
оприлюднені і отримали позитивну оцінку на звітних сесіях Інституту 
розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (2015–2017 рр.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано вісім наукових статей та 
тези трьох доповідей у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських 
конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних 
досліджень, їх аналізу та узагальнення, висновків, пропозицій виробництву, 
списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг дисертаційної 
роботи – 145 сторінок комп’ютерного тексту, містить 20 таблиць і 29 рисунків. 
Список використаної літератури включає 227 джерел, із них 69 – іноземними 
мовами. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
Огляд літератури. Складається з п’яти підрозділів, у яких наведено і 

проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених про 
особливості цитогенетичного моніторингу у тваринництві, особливості 
числових і структурних змін у каріотипі великої рогатої худоби та їх зв’язок із 
продуктивними якостями та відтворною здатністю.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження виконані у відділі 
генетики і біотехнології Інституту розведення і генетики тварин імені 
М.В.Зубця НААН  впродовж 2015–2017 рр. за схемою (рис.1).  

Матеріалом для досліджень слугували корови української червоно-рябої 
молочної породи ДП ДГ «Христинівське» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН» із 
закінченою другою лактацією 2011-2013 рр. народження з нормальною і 
порушеною відтворною здатністю. Для оцінки відтворної здатності і 
продуктивності за 305 днів першої лактації у 185 корів використали дані 
комп’ютерної інформаційної системи управління молочним скотарством 
«Інтесел Орсек». Аналіз відтворної здатності корів проводили за такими 
показниками: вік першого осіменіння, тривалість відновлювального і сервіс-
періодів після першого отелення, тривалість міжотельного періоду, індекс 
осіменіння, коефіцієнт відтворної здатності. 

Відповідно до завдань досліджень за матеріалами племінних документів 
було сформовано три групи корів залежно від стану їх репродуктивної системи: 
І група (24 голови) – тварини з порушеною відтворною здатністю, у яких були 
хоча б один випадок викиднів чи мертвонароджень; ІІ група (36 голів) – 
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тварини, у яких сервіс-період складає більше 150 днів; ІІІ група (43 голови) –  
тварини, у яких сервіс-період склав 50-90 днів. Всього проведено цитогенетичні 
дослідження у 103 корів, отримано і проаналізовано 3305 препаратів 
метафазних хромосом. 

  

 
 

Рис. 1. Загальна схема досліджень 
 

Для проведення цитогенетичних досліджень у корів відбирали кров з 
хвостової вени в стерильні шприци з розчином гепарину. Короткострокове 
культивування лімфоцитів проводили за методом Moorhead P.S. et al. (1960) з 
власними модифікаціями протягом 72 годин в термостаті за 37 о С в 
культуральному середовищі RPMI 1640 з L-глютаміном (Sigma, США) і з 
мітогеном ФГА (фітогемаглютинин) (Difco, США) з додаванням антибіотику 
гентаміцину. За 2 години до закінчення культивування в культуру вводили 
колхіцин (Sigma, США) в концентрації 0,5 мкг/мл середовища. Далі суспензію 
центрифугували (1000 об/хв, 10 хв), інкубували в гіпотонічному розчині КСl 
(0,56%) протягом 20 хвилин, фіксували в трьох змінах суміші етилового спирту 
з льодяною оцтовою кислотою (співвідношення 3:1) і розкапували на чисті 
охолоджені предметні скельця. Препарати фарбували фарбником Гімза (Gimza 
Merk). Аналіз препаратів проводили під мікроскопом Axiostar plus (Carl Zeiss, 
Німеччина) за збільшення у 1000 разів. Метафазні пластинки фотографували за 
допомогою цифрової фотокамери Olympus D-460 ZOOM. 



5 
 

 

В усіх дослідженнях як параметри хромосомної нестабільності визначали 
частоту аберантних метафаз і спектр хромосомних аберацій. Аберації хромосом 
підраховували не менше, ніж в 50 метафазах.  

Для оцінки каріотипової мінливості нами розроблений алгоритм 
розрахунку узагальненого цитогенетичного показника – рівень генетичного 
ризику. Розрізняли групи: низький рівень генетичного ризику (НРГР – частота 
аберантних клітин 0-8,0%), середній рівень генетичного ризику (СРГР – 8,1-
16,0%), високий рівень генетичного ризику (ВРГР– більше 16,1%).  

Кількість еритроцитів і лейкоцитів визначали стандартним способом у 
камері Горяєва. Концентрацію гемоглобіну визначали геміглобінціанідним 
методом.  

У дослідженнях використали два варіанти мікроядерного тесту – 
еритроцити з мікроядрами і двоядерні лімфоцити з мікроядрами. Для аналізу 
частоти мікроядер в еритроцитах краплю периферійної крові розводили 
фізіологічним розчином (1:1), готували мазки і фарбували фарбником Гімза. 
Під мікроскопом за збільшення у 1000 разів підраховували кількість 
мікроядерних поліхроматофільних еритроцитів у 1000 клітинах кожного 
препарату. Мікроядрами в еритроцитах вважали видимі утворення з діаметром 
1/5-1/20 розміру еритроциту. Результати виражали в проміле. Мікроядра в 
лімфоцитах визначали на препаратах клітин після короткотермінового 
культивування клітин периферійної крові in vitro в цитохалазиновому блоці. 
Ядерця в ядрах лімфоцитів виявляли фарбуванням районів ядерцевих 
організаторів нітратом срібла. Індекс ядерцеорганізуючих районів (ЯОР) 
визначали як суму ядерець поділену на число клітин, що проаналізували (200 
клітин). 

Біометричну обробку результатів досліджень проводили методами 
варіаційної статистики з використанням стандартного пакету прикладних 
статистичних програм Microsoft Excel 2010. Для ознак, що вивчались, 
визначали: середню арифметичну (М), помилку середньої арифметичної (±m), 
коефіцієнт кореляції (r) і помилку  коефіцієнта кореляції (mr). Для оцінки 
результатів використовували критерій достовірності Ст’юдента за трьома 
рівнями значущості (Р>0,95; P>0,99; P>0,999).  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Відтворна функція і молочна продуктивність у корів української 
червоно-рябої молочної породи. Для вивчення залежності між молочною 
продуктивністю та відтворною здатністю первісток розподілили за рівнем 
надою на 4 групи з інтервалом 1000 кг (табл.1).  

Результати аналізу молочної продуктивності за першу лактацію 185 корів 
свідчать, що у первісток господарства підвищення рівня надою 
супроводжується зростанням відновлювального, сервіс- і міжотельного 
періодів і зменшенням коефіцієнту відтворної здатності. При збільшенні надою 
на 1000 кг тривалість сервіс- і міжотельного періодів збільшується в 
середньому на 19 днів. Коефіцієнт відтворної здатності зменшується на 0,12. 
Менша кількість осіменінь для запліднення знадобилася для первісток з надоєм 
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від 4000 до 5000 кг, тоді як у корів з надоєм більше 7000 кг індекс осіменіння 
склав 3,33.  

В стаді основним критерієм добору поголів'я телиць парувального віку 
для осіменіння є їх розвиток за живою масою, оскільки молочна продуктивність 
менше залежить від віку, ніж від того чи закінчився їх розвиток до моменту 
запліднення. Вік першого осіменіння, який характеризує скороспілість корів, 
при підвищенні надою на 1000 кг збільшується в середньому на 30 днів. 

 
Таблиця 1 

Показники відтворної здатності корів української червоно-рябої молочної 
породи з різним рівнем надою за першу лактацію 

Групи корів за надоєм за 305 днів першої лактації, кг  

Показники 4000-4999 

(n=15) 

5000-5999 

(n=55) 

6000-6999 

(n=57) 

7000 і вище 

(n=58) 

Вік першого осіменіння, 
днів 

651,2±35,3 
(21 міс.) 

661,9±13,77 
(22 міс.) 

700,43±16,09 
(23 міс.) 

723,9±11,84 
(24 міс.) 

Жива маса при першому 
осіменінні. кг 

 
366,40 ±13,7 

 
389,34±3,2 

 
396,71±2,80 

 
394,5,5±2,45 

Тривалість 
відновлювального 
періоду після першого  
отелення, днів 

 
89,78±5,60*** 

 
128,70±13,27 

 
126,53±7,97 

 
131,44±7,0*** 

Тривалість сервіс-
періоду після першого  
отелення, днів 

 
109,84±11,43 

** 

 
173,42±14,74 

** 

 
178,43±12,03** 

 
186,11±13,6** 

Індекс осіменіння 2,10 2,24 2,29 3,33 

Тривалість міжотельного 
періоду, днів 

407,4±32 457,4±23 460,3±25 479,1 ±14 

Коефіцієнт відтворної 
здатності 

0,88 ±0,05 0,84± 0,03 0,82 ±0,04 0,76 ±0,02 

Примітка: Р>0,95; **P>0,99; ***P>0,999 
 

Найвищою молочною продуктивністю характеризувались корови з 
живою масою 390-400 кг, якої телиці стада «Христинівське» досягають у віці 
близько 23-24 місяців. Очевидно, спосіб утримання і стан вирощування 
молодняку в господарстві є причиною досить пізнього віку першого осіменіння 
та затримки реалізації їх генетичного потенціалу за молочною продуктивністю.  

Особливості каріотипової мінливості у корів з різним проявом 
репродуктивної функції. В результаті аналізу препаратів метафазних 
хромосом виявили ряд геномних і структурних аберацій хромосомного набору, 
зокрема анеуплоїдію, поліплоїдію, розриви хромосом, пробіли, одиночні і парні 
фрагменти, асинхронність розходження центромерних районів хромосом в 
процесі мітозу (АРЦРХ) (рис.2). Грубих конституціональних аномалій 
каріотипу у жодної корови з досліджених груп не знайдено. Аналіз 
каріотипової мінливості корів з різною відтворною здатністю виявив 
достовірну різницю у частоті аберації хромосом у корів з відтворною здатністю 
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в нормі і з порушеннями (табл. 2). У групі корів з наявністю мертвонароджень і 
викиднів (І група) рівень аберантних клітин у 1,4 рази достовірно більший, ніж 
у корів  із  репродуктивною функцією в нормі (ІІІ група).  

Таблиця 2 
Результати цитогенетичного аналізу корів з різною відтворною здатністю 

Частота геномних 
аберацій, % 

Частота структурних 
аберацій хромосом, % 

Групи 
корів за 
відтвор-

ною 
здатністю 

Число 
тварин/ 
метафаз 

Всього 
аберантних 
клітин, % 

анеупло-
їдних 
клітин 

поліпло-
їдних 
клітин 

 
розриви 

фраг-
менти 

 
АРЦРХ 

 
І 24 / 850 

18,8±0,7 

*** 
10,58±2,38 1,29±0,01 5,17± 0,2 5,29±0,3 4,47±0,7 

 
ІІ 36 / 1505 15,2±0,1 6,30±1,45 0,85±0,16 3,80±0,5 4,61±0,1 4,16±0,9 

 
ІІІ 43 / 950 

11,5±0,5 

*** 
4,46±0,73 0,67±0,18 3,22±0,2 4,20±0,8 4,25±0,3 

 
Із форм порушень каріотипу найчастіше зустрічалась анеуплоїдія, частота 

якої достовірно вища у тварин І групи, порівняно з другою і третьою групами. 
Частота поліплоїдних клітин у корів з випадками мертвонароджень і викиднів 
теж достовірно вища, ніж у корів ІІ і ІІІ груп (Р > 0,99). 

Найвища загальна частота клітин зі структурними абераціями (розриви, 
фрагменти, АРЦРХ) виявлена теж у корів першої групи – 14,93%, що на 
третину є вищою від аналогічного показника тварин ІІ і ІІІ груп. Різниця частот 
клітин зі структурними абераціями між вищим і нижчим груповим значенням 
склала 3,26%.(Р> 0,999). 

Таким чином, отримані результати аналізу каріотипу корів трьох 
дослідних груп свідчать, що у тварин з порушеною відтворною здатністю 
виявлено значно вищу нестабільність каріотипу. 

Каріотипова мінливість корів-первісток різного ступеня 
спорідненості. За допомогою порівняльного аналізу спектру і частоти змін у 
каріотипах інбредних і аутбредних корів виявили їх індивідуальні і групові 
особливості хромосомної мінливості (табл. 3). 

Частота анеуплоїдних клітин у близькоспоріднених первісток перевищує 
цей показник у аутбредних тварин з недостовірною різницею. Така ж 
недостовірна різниця за рівнем анеуплоїдних клітин виявлена і між 
аутбредними і інбредними особинами від помірного і віддаленого ступеня 
спорідненості.  Дещо вищу загальну частоту  клітин з анеуплоїдією можна, 
очевидно,  пояснити артефактним походженням, що пов’язано із технічними 
прийомами під час обробки культури і приготування препаратів хромосом. В 
той же час, втрата хромосом може мати іншу природу і бути результатом 
елімінації пошкоджених хромосом.  
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Таблиця 3 
Каріотипова мінливість аутбредних та інбредних корів-первісток 

 

Варіанти підбору батьківських пар 

Інбридинг Частота клітин 
 Аутбридинг 

(n=49) близький 
(n=5) 

помірний 
(n=14) 

віддалений 
(n=35) 

з абераціями 
 12,5±0,40 18,5±0,62 11,8±0,33 12,1±0,71 

анеуплоїдних 2,50±0,70 4,90±0,55 2,78±0,72 3,20±0,70 
поліплоїдних 0,77±0,32 0,41±0,02 0,57±0,20 0,86±0,71 
з розривами 
хромосом 3,35±0,19*** 5,50±0,84*** 2,35±0,22 2,31±0,60 

з фрагментами 
хромосом 3,20±1,74 3,90±0,94 1,85±0,33 2,86±0,90 

з АРЦРХ 3,06±1,43 5,85±0,74* 2,78±0,49 2,36±0,70* 

 
Частка поліплоїдних клітин у всіх досліджених корів не перевищує 

одного відсотку, що є нормою для великої рогатої худоби. Різниця між групами 
аутбредних і інбредних тварин недостовірна. 

Частота клітин з розривами хромосом, в середньому, коливається від 
2,31% у клітинах корів з віддаленим до 5,50% у тварин з близьким 
інбридингом. Різниця між цими показниками (3,19%) є статистично 
достовірною (Р˃0,999), як і різниця між аутбредними і тваринами з помірним 
інбридингом (Р˃0,95). 

Різниця між аутбредними і інбредними тваринами за частотою клітин, де 
зустрічаються фрагменти хромосом, виявилась недостовірною. 

Корови з типами інбридингу віддалений-близький за показником АРЦРХ 
вірогідно різняться на 3,49% (Р˃0,95), з меншим значенням у тварин, 
отриманих внаслідок віддаленого інбридингу. 

Із 103 досліджених за цитогенетичними показниками у корів різного 
ступеня спорідненості, до групи тварин з порушеною відтворною здатністю (І 
група) відібрали 24 корови (23,3% від дослідженого поголів’я) (табл. 4).  

Найбільшу частку в цій групі склали корови, отримані в результаті 
віддаленого інбридингу (11,6%). У групі корів із сервіс-періодом понад 150 днів 
найбільше було аутбредних особин (16,5%). У ІІІ групі (з сервіс-періодом у 
корів 50–90 днів) виявилось найбільше аутбредних корів і тварин, отриманих 
у результаті віддаленого інбридингу. Їх частки були однакові і склали по 8,7% 
кожна. Таким чином, залежності стану репродуктивної системи корів від їх 
спорідненості не встановлено.  
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Таблиця 4 
Рівень хромосомних аберацій у групах корів з різною  

відтворною здатністю з урахуванням методів підбору батьківських пар 
 

Аутбридинг Інбридинг 
близький помірний віддалений 

Групи 
корів за 
відтвор-

ною 
здат-
ністю 

 

корів 
у групі 
n (%) 

 
 

клітин 
з ХА, 

% 
 

корів у 
групі, 
n (%) 

 
 

клітин з 
ХА, 
% 
 

корів у 
групі, 
n (%) 

 
 

клітин з 
ХА, 
% 
 

корів у 
групі, 
n (%) 

 
 

клітин з 
ХА, 
% 
 

І 6 
(5,8%) 

20,9±0,
8 

3 
(2,91%) 23,3±0,9 3 

(2,91%) 20,4±0,9 12 
(11,6 %) 

 
21,9±0,7 

ІІ 17 
(16,5%) 

17,4±0,
5 

1 
(0,97%) 

 
21,3±0,7 

5 
(4,85%) 

 
20,6±0,2 

14 
(13,6%) 

 
20,4±0,3 

ІІІ 9 
(8,7%) 

 
16,7±0,

4 

1 
(0,97%) 

 
18,9±0,5 

6 
(5,8%) 

 
17,9±0,4 

9 
(8,7%) 

 
17,1±0,5 

 
У корів з порушеною відтворювальною здатністю незалежно від ступеня 

їх спорідненості частота клітин з хромосомами, що мають структурні аберації, 
на 4,2–3,5% більша (Р < 0,999), ніж у корів з відтворювальною функцією в 
нормі. У межах кожної групи корів за виявом відтворювальної здатності 
різниця у частоті хромосомних аберацій (ХА) між аутбредними і інбредними 
тваринами недостовірна. 
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Рис. 2. Каріотипи корів української червоно-рябої молочної породи (ДП ДГ 
«Христинівське»). Збільшення: об. ×100; ок. ×10. 

 
Каріотипова мінливість корів-первісток різних генотипів. Важливе 

значення цитогенетичного дослідження полягає в вивченні спектру і частоти 
хромосомних аберацій у потомків окремих племінних бугаїв, контролю 
динаміки їх прояву і для селекційної профілактики розповсюдження спадкових 
генетичних патологій. Дослідження каріотипів потомків 11 племінних бугаїв 
встановили індивідуальну мінливість частоти хромосомних аберацій (рис. 3). 
Серед досліджених дочок бугаїв найвищий рівень аберацій встановлений у 
потомків бугая Бернаро 359855968 (19,3±0,7%) лінії Хановера і бугая Конбео 
5798100507 лінії Кавалера (18,8±1,9).  

Особливо слід відмітити, що високу частоту структурних порушень 
хромосом, виявлено у корів першої групи, де були випадки мертвонародженнь і 
викиднів. В середньому по групі цей показник склав 18,94%.  

Порівняння частоти аберантних клітин крові дочок бугаїв Бенаро 
359855968, Джупі 114386890, Мая 5573, Конбео 579810507, Джорнадо 
114386106 у різних групах за відтворною здатністю показало значно вищий їх 
рівень у першій групі порівняно з дочками цих бугаїв у другій і третій групах  
(рис. 4 ). 
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Рис. 3. Частота аберацій у каріотипі 
дочок бугаїв (А – анеуплоїдні клітини, П 
– поліплоїдні клітини, САХ – структурні 

аберації хромосом) 

 Рис. 4 Розподіл бугаїв за числом 
дочок у групах з різною 
відтворною здатністю 

 
 

Таким чином, очевидно, що високий чи низький рівень хромосомної 
нестабільності не пов’язаний з генотипом і походженням тварин. Більш 
ймовірно, що хромосомна нестабільність пов’язана з різними патологіями 
репродуктивної функції. 

Каріотипова мінливість і відтворна здатність корів-первісток, 
батьки-бугаї яких отримані різними біотехнологічними способами. Не 
дивлячись на те, що метод ембріотрансплантації у світі став рутинним, тварини, 
отримані від пересадки зародків, детально не досліджені і питання їх 
повноцінності викликає дискусії серед науковців і практиків. До сих пір 
відсутні детальні дослідження щодо можливих генетичних ризиків цієї 
технології, зокрема накопичення генетичного вантажу в потомстві, отриманому 
внаслідок пересадок ембріонів.  

В дослідженому нами маточному поголів’ї  первісток 43% корів (44 гол.)  
складають дочки бугаїв, народження яких відбулось завдяки пересадці 
ембріонів (ЕТ) і 57% (59 голів) первісток, які є потомками бугаїв отриманих 
внаслідок штучного осіменіння (ШО). Група корів-потомків бугаїв –
трансплантантів складається з дочок шести бугаїв – Бернаро 359855968, 
Джорнадо 114386106, Белісар 365235897, Інгібітор 4021518, Роман 660886883, 
Кларіті 534768616. Вибірка для порівняння дочок бугаїв від штучного 
осіменіння включає потомків п’яти бугаїв – Джупі 114386896, Май 5573, 
Конбео 579810507, Ларець 6177, Канді 444990835. 

Аналіз даних зоотехнічного обліку показав, що за першу лактацію надій 
дочок бугаїв, яких отримали внаслідок пересадки ембріонів, на 146 кг більший, 
ніж дочок бугаїв отриманих традиційним методом штучного осіменіння       
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(табл. 5). У них же в середньому на 3,3 дні менша тривалість сервіс-періоду і 
відповідно міжотельного періоду. 

Таблиця 5 
Характеристика відтворної здатності корів-дочок бугаїв, отриманих різними 

біотехнологічними способами 
Число Тривалість, днів 

(М±m) 
 

Групи 
дочок 
бугаїв 

 
бугаїв 

 
дочок 

Надій 
дочок за 
першу 

лактацію, 
кг 

сервіс-
періоду 

міжотель-
ного 

періоду 

 
 

КВЗ 

ЕТ  
6 

 
44 

 
6495±127,4 

 
164,8±14,4 

 
440,0±11,6 

 
0,83 

ШО  
5 

 
59 

 
6349±131,1 

 
168,1±12,5 

 
442,5±9,2 

 
0,82 

 
Цитогенетичними дослідженнями встановлено, що частота анеуплоїдних 

і поліплоїдних клітин у дочок бугаїв-ембріотрансплантантів переважає з 
недостовірною різницею аналогічний показник у дочок бугаїв, отриманих від 
штучного осіменіння (табл. 6). Частоти, з якими зустрічаються клітини з 
розривами і фрагментами у корів обох вибірок різняться на величини, які теж є 
статистично недостовірними.  

Показник АРЦРХ, вищі значення якого свідчать про порушення 
синхронності процесів клітинного поділу, а низькі значення вказують на  
стабільність каріотипу, достовірно вищий на 5,4% у потомків 
ембріотрансплантантів. В цілому ж загальний показник сумарного числа 
аберантних клітин у дочок бугаїв, які народились внаслідок пересадки зародків 
на 2,77% достовірно вищий (Р˃0,999), ніж у дочірніх потомків бугаїв від 
штучного осіменіння (табл. 6). В той же час між найвищими показниками 
частоти хромосомних аберацій, які виявлені у корів дочок бугая –
трансплантанта Бернаро 359855968 (19,39%) і бугая від штучного осіменіння 
Конбео 5798100507 (18,8 %) встановлена статистично недостовірна різниця. 

 
Таблиця 6 

Результати цитогенетичного аналізу корів-дочок бугаїв, отриманих різними 
біотехнологічними способами  

Частота геномних 
аберацій, % 

Частота структурних 
аберацій, % 

 
Групи 
дочок 
бугаїв 

 
Число 
тварин 

 

 
Всього 

аберантних 
клітин, % 

 

анеу- 
плоїдних 

клітин 

полі- 
плоїдних 

клітин 

 
розривів 

фраг-
ментів 

 
АРЦРХ 

ЕТ 44 16,62±0,7 
*** 10,52±1,38 1,4±0,07 6,42±0,22 6,0±0,14 10,5±0,04 

ШО 59 13,85±0,1 7,20±1,95 1,10±0,24 6,8±0,27 6,6±0,17 5,1±0,03 



13 
 

 

*** 
  
Відмічена більш виражена різниця показників каріотипової 

нестабільності між групами тварин за відтворною здатністю, ніж за способом 
отримання батьків первісток. Так, у І групі, де у корів був хоча б один випадок 
мертвородів чи викиднів, частота анеуплоїдних клітин у 3,5 рази вища, ніж у 
групі тварин з відтворною здатністю у нормі (рис. 5).   

 
 

 

Рис. 5. Частота  клітин з  абераціями у корів, отриманих від бугаїв-трансплантантів і 
бугаїв від  штучного осіменіння 
 

 
Результати наших досліджень доводять, що хоча потомки бугаїв-

ембріотрансплантантів і відрізняються вищим рівнем хромосомної 
нестабільності, все ж ця різниця менша від різниці між  групами корів з різною 
відтворною здатністю. Припускаємо, що дещо вищий рівень окремих 
каріотипових порушень у потомків бугаїв-ембріотрансплантантів може бути 
проявом відповідної реакції на введення гонадотропних гормонів донорам 
ембріонів. Не виключено, що у потомків бугаїв-ембріотрансплантантів може 
відбуватись накопичення мутаційного вантажу.  

Оцінка корів стада «Христинівське» за рівнем неконституціональної 
каріотипової мінливості, що відображає ступінь стійкості генетичного апарату 
клітин за розробленою нами методикою показав, що основна частина корів 
зосереджена  у групі середнього рівня генетичного ризику (СРГР) (рис. 6). 
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 а)  б) 

в) 

Рис. 6. Розподіл за рівнем генетичного ризику: а) корів-первісток з різною відтворною 
здатністю; б) корів –дочок бугаїв ембріотрансплантантів і бугаїв від штучного 
осіменіння; в) корів різного ступеня спорідненості 

 
Цитологічні і гематологічні дослідження корів-первісток з різним 

проявом репродуктивної функції. Мікроядерний тест є адекватним і 
інформативним, за точністю не поступається інформації про хромосомні 
аберації. Встановлено, що кількість клітин з мікроядрами значно вища у групі 
корів з порушеною відтворною здатністю, що узгоджується з результатами 
досліджень хромосомних аберацій. Аналіз гематологічних показників 
досліджених тварин показав, що кількість еритроцитів і лейкоцитів у них 
коливається у вузьких межах : еритроцитів від 6,3+0,129 до 7,8±0,13×1012/л, 
лейкоцитів від 8,23±0,26 до 9,9±0,14×109/л. Показники гемоглобіну теж суттєво 
не відрізняються і варіюють від 101,9±0,53 до 122,1±0,67 г/л. 

Активність геному досліджених тварин встановлювали шляхом 
цитологічного дослідження районів ядерцевих організаторів в інтерфазних 
лімфоцитах. Рівень активності ядерцеорганізовуючих районів (ЯОР) у 
хромосомах, відповідальних за формування ядерець і в яких локалізовані 



15 
 

 

кластери рибосомальних генів, асоційованих з аргентофільними білками, 
виступає як маркер оцінки життєздатності тварин. Результати досліджень 
свідчать, що середні значення індексів ЯОР у тварин з різним проявом 
відтворної здатності, показують зменшення показника з 2,79 ±0,08 у корів без 
відхилень у відтворній функції до 2,00±0,1 у корів з випадками 
мертвонароджень і викиднів. 

Зв’язок показників каріотипової мінливості із показниками 
відтворної здатності корів. В процесі селекції молочної худоби важливо 
встановити величину і напрям зв’язку між ознаками. В результаті досліджень 
виявлені додатні значення корелятивних зв'язків між основними показниками 
відтворної здатності і частотою хромосомних аберацій у корів усіх дослідних 
груп (рис. 7). Найвище додатнє значення кореляції (r=0,69± 0,16) встановлено 
між частотою аберантних клітин і віком першого осіменіння у тварин І групи. 
Коефіцієнти кореляції між частотою анеуплоїдних клітин і тривалістю сервіс-
періоду і міжотельного періодів у корів цієї групи є теж додатніми і становлять 
0,44± 0,17 і 0,41 ±0,09 відповідно.  

 

 

Рис. 7. Зв’язок окремих показників відтворної здатності із рівнем хромосомної 
мінливості  

 
Додатні коефіцієнти кореляції встановлені також у корів другої групи між 

віком першого осіменіння і частотою клітин з хромосомними абераціями 
(r=0,45±0,07), між тривалістю сервіс- і міжотельного періодів і частотою клітин 
з анеуплоїдним набором хромосом (r=0,40±0,11 і r=0,37± 0,07 відповідно). Для 
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третьої групи корів (контрольної) встановлені додатні коефіцієнти кореляції 
між віком першого осіменіння і частотою клітин з хромосомними абераціями 
(r=0,33±0,08) і дещо нижчий коефіцієнт кореляції – між віком першого 
осіменіння і рівнем анеуплоїдії (r=0,16±0,10). Аналіз зв’язків між рівнем 
поліплоїдії і віком першого осіменіння має нульове значення, яке вказує на те, 
що поліплоїдія не впливає на відбір тварин в стаді. 

Таким чином, виявлені в результаті аналізу зв’язки між рівнем 
каріотипової мінливості і відтворної здатності у всіх досліджених корів мають 
спільні закономірності. Однак у корів без репродуктивних порушень 
відмічається послаблення зазначених кореляцій. Це дає підставу зробити 
висновок, що рівень хромосомної нестабільності у корів достатньою мірою 
характеризує відтворну здатність корів і цей показник може використовуватись  
як критерій оцінки репродуктивної функції корів молочного напряму 
продуктивності. 

ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі на прикладі стада української червоно-рябої 
молочної породи великої рогатої худоби досліджено і виявлено особливості 
каріотипової мінливості у корів молочного напряму продуктивності та 
встановлено зв'язок цитогенетичних показників з показниками їх відтворної 
здатності. Між рівнем каріотипової нестабільності досліджених тварин і 
ступенем інбридингу та між рівнем каріотипової нестабільності і 
біотехнологічним способом отримання їх батьків-плідників не виявлено 
достовірних корелятивних зв’язків.    
2. Встановлено найвищу частота хромосомних аберацій у корів з 
порушеннями відтворної здатності – 18,8% (І група), яка достовірно перевищує 
показники корів з відтворною функцією в нормі (Р>0,999). 
3. Встановлено, що у тварин з різним ступенем інбридингу 
відновлювальний,  сервіс- і міжотельний періоди перевищують рекомендовані 
терміни, однак різниця за даним показником у аутбредних і інбредних корів є 
недостовірною. Характеристики каріотипової мінливості у близькоспоріднених 
первісток переважають з недостовірною різницею такі аутбредних тварин.  
4. Найвищий рівень хромосомних аберацій серед дочок бугаїв відмічений у 
потомків бугая Бернаро 359855968 лінії Хановера – 19,39% і бугая Конбео 
5798100507 лінії Кавалера – 18,8%. Найнижча частота каріотипових порушень 
виявлена у дочок бугая Канді 444990835 – 10,9%. Достовірних відмінностей за 
показниками каріотипової мінливості між дочками бугаїв різних ліній і в межах 
однієї лінії не виявлено. 
5. Встановлено, що надій за першу лактацію дочок, батьки яких є 
ембріотрансплантантами, вищий на 146 кг порівняно з надоєм їх ровесниць, 
батьки яких народились внаслідок штучного осіменіння, однак  ця різниця є 
статистично недостовірною. Тривалість сервіс-періоду дочок бугаїв 
ембріотрансплантантів  становить 164,8 днів, що на 4 дні менше, ніж тривалість 
сервіс-періоду у корів від бугаїв, отриманих традиційним способом і ця різниця 
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є недостовірною. Віку першого осіменіння швидше досягали дочки бугаїв від 
штучного осіменіння з достовірною різницею в середньому на 152 дні (Р> 0,99). 
6. Встановлено, що загальний показник сумарного числа аберантних клітин 
у дочок бугаїв, які народились внаслідок пересадки зародків на 2,77% 
достовірно вищий (Р˃0,999), ніж у дочірніх потомків бугаїв від штучного 
осіменіння, хоча у останніх дещо вища частота клітин з розривами і 
фрагментами хромосом. 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1.  В племінних стадах великої рогатої худоби для попередження появи і 
розповсюдження цитогенетичних аномалій доцільно проводити систематичний 
цитогенетичний контроль.   
2. З метою зниження репродуктивних втрат пропонуємо досліджувати всіх 
ремонтних телиць стада на предмет хромосомних аберацій, які можуть бути 
маркерами аномалій плідного періоду у корів. 
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даних). 
7. Дзіцюк ВВ, Передрій ММ. Каріотипова мінливість корів української 
червоно-рябої молочної породи різного ступеня спорідненості. Міжвідомчий 
тематичний науковий збірник «Розведення і генетика тварин» 2017;54:127-33. 
(Здобувач брав участь у проведенні досліджень, обробці та аналізі отриманих 
даних). 
8. Дзіцюк ВВ, Передрій ММ. Внутріпородна каріотипова мінливість корів 
української червоно-рябої молочної породи різного ступеня спорідненості. 
«Біологія тварин». 2017;19(3):36-41. (Здобувач брав участь у проведенні 
досліджень, обробці та аналізі отриманих даних). 

 Тези наукових доповідей 
1. Передрій ММ. Каріотипова мінливість корів від різних варіантів підбору 
української червоно-рябої молочної породи. Матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК; 2017 трав. 19-20; 
Житомир: «Укрекобіокон»; 2017, с. 58-60. (Здобувачем проведено 
експериментальні дослідження, обробку і узагальнення отриманих 
результатів). 
2. Передрій ММ. Цитогенетична мінливість корів української червоно-
рябої молочної породи з різним ступенем інбредності. Матеріали Всеукр. наук. 
конф. Новітні технології – шлях до сталого розвитку АПК України; 2017, 
трав.17-18; Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені 
М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН. Полтава: с. 91-92. 
(Здобувачем проведено експериментальні дослідження, обробку і узагальнення 
отриманих результатів). 
3. Дзицюк ВВ., Передрий НН. Цитогенетические особенности коров-
дочерей быков-эмбриотрансплантантов. Материалы XX Междунар. науч.-
практ. конф., посвященной 50-летию образования кафедр крупного 
животноводства и переработки животноводческой продукции; свиноводства и 
мелкого животноводства УО БГСХА. 2017 июнь 1-2; Беларусь, г. Горки: с. 29-
34. (Зобувачем проведено експериментальні дослідження, обробку і 
узагальнення отриманих результатів). 
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Передрій М.М. Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої 
молочної породи з різним проявом репродуктивної функції. – 
Кваліфікаційна наукова праця 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, 2018.  

 
У дисертації представлені результати досліджень спектру і частоти 

хромосомних порушень у корів з різними показниками відтворної здатності та 
з різним ступенем інбридингу і за різних біотехнологічних способів отримання 
їх батьків-плідників. 



19 
 

 

Експериментально встановлено особливості каріотипової мінливості 
корів з різною відтворною здатністю. Виявлена асоціація високої каріотипової 
нестабільності у корів з проявом порушень репродуктивної системи.  

Дослідження каріотипу корів різного ступеня спорідненості показало, у 
корів з порушеною відтворною здатністю незалежно від ступеня їх 
спорідненості частота клітин з хромосомами, що мають структурні аберації, на 
4,2–3,5% більша (Р ˃ 0,999), ніж у корів з відтворною функцією в нормі.  

Встановлено індивідуальну мінливість за частотою клітин з 
хромосомними абераціями у дочок 11 племінних бугаїв, з яких вищою частота 
структурних порушень хромосом була у корів з мертвонародженнями і 
викиднями.  

Отримані нові експериментальні дані щодо особливостей каріотипової 
мінливості корів молочного напряму продуктивності у зв’язку з способом 
отримання їх батьків-бугаїв. Не виявлено достовірної різниці за частотою 
клітин з абераціями між дочками бугаїв-ембріотрансплантантів і дочками 
бугаїв від штучного осіменіння, за винятком показника асинхронності 
розходження центромерних районів хромосом (АРЦРХ), який достовірно 
вищий у потомків бугаїв-ембріотрансплантантів (Р ˃ 0,999), що свідчить про 
тенденцію у них до нестабільності каріотипу.   

Аналіз гематологічних показників показав, що кількість еритроцитів і 
лейкоцитів та показник гемоглобіну у досліджених тварин коливається у 
вузьких межах і суттєво не відрізняються. Середні значення індексів ЯОР як 
маркерів оцінки життєздатності тварин показують зменшення показника з 2,79 
±0,08 у корів без відхилень у відтворній функції до 2,00 ±0,1 у корів з 
випадками мертвонароджень і викиднів.  

Встановлені прямі корелятивні зв'язки між основними показниками 
відтворної здатності і частотою хромосомних аберацій у корів усіх дослідних 
груп.   

Ключові слова: відтворна здатність корів, каріотип, аберації хромосом, 
інбридинг, бугаї-ембріотрансплантанти, українська червоно-ряба молочна 
порода великої рогатої худоби.  

 
АННОТАЦИЯ 

Передрий М.М. Кариотипическая изменчивость коров украинской 
красно-пестрой молочной породы с разным проявлением репродуктивной 
функции. - Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.15 – генетика. - Институт 
разведения и генетики животных имени М.В.Зубца НААН, с. Чубинское, 2018. 

 
В диссертации представлены результаты исследований спектра и частоты 

хромосомных нарушений у коров з разными показателями 
воспроизводительных качеств, а также с разной степенью инбридинга и при 
разных биотехнологических способах получения их отцов-производителей. 
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Цитогенетическим исследованиям в кариотипе животных выявили ряд 
геномных и структурных аберраций хромосомного набора, в частности 
анеуплоидию, полиплоидию, разрывы хромосом, пробелы, одиночные и парные 
фрагменты, асинхронность расхождения центромерных районов хромосом в 
процессе митоза (АРЦРХ). Грубых конституциональных аномалий кариотипа 
ни у одной коровы из исследованных групп не выявлено. Экспериментально 
установлено особенности кариотипической изменчивости коров с разной 
воспроизводительной способностью. Обнаружена ассоциация высокой 
хромосомной нестабильности у коров с нарушениями репродуктивной системы.  

Исследование кариотипа коров разной степени родства показало, что у 
коров с нарушенной воспроизводительной способностью независимо от 
степени их родства частота встречаемости клеток с аберрациями хромосом на 
4,2-3,5% больше (Р ˃0,999), чем у коров с воспроизводимой функцией в норме. 

Установили индивидуальную изменчивость частоты клеток с 
хромосомными аберрациями у дочерей 11 племенных быков. Частота 
структурных нарушений хромосом была выше у коров с мертворождениями и 
выкидышами. 

Получены новые экспериментальные данные об особенностях 
кариотипической изменчивости коров молочного направления продуктивности 
в связи с методом получения их отцов-быков. Не выявлено достоверной 
разницы по частоте клеток с аберрациями между дочками быков-
эмбриотрансплантантов и дочками быков от искусственного осеменения. 

Анализ гематологических показателей показал, что количество 
эритроцитов и лейкоцитов в исследованных животных колеблется в узких 
пределах: эритроцитов от 6,3+0,129 до 7,8 ± 0,13×1012/л, лейкоцитов от 
8,23±0,26 до 9,9±0,14×109/л. Показатели гемоглобина тоже существенно не 
отличаются и варьируют от 101,9±0,53 до 122,1±0,67 г/л. Средние значения 
индексов ЯОР как маркеров оценки жизнеспособности животных, 
рассчитанных по группам животных с различным проявлением 
воспроизводительной способности, показывают уменьшение показателя с 
2,79±0,08 (коровы без отклонений в воспроизводимой функции) до 2,00±0,1 
(коровы со случаями мертворождений и выкидышей). 

Исследованные нами величины и направление связей между признаками 
репродуктивной функции и нестабильностью кариотипа свидетельствуют о 
наличии прямых коррелятивных связей между основными показателями 
воспроизводительной способности и частотой хромосомных аберраций у коров 
всех групп.  

Ключевые слова: воспроизводительная способность коров, кариотип, 
аберрации хромосом, инбридинг, быки-эмбриотрансплантанты, украинская 
красно-пестрая молочная порода крупного рогатого скота. 
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ANNOTATION 
Peredriy M.M. Karyotype variability of cows of Ukrainian Red-and-White 

Dairy breed with different manifestation of reproductive function. -  
Manuscript.  

Thesis for the degree of the candidate of agricultural science on specialty 
03.00.15 – genetics. – Institute of Animal Breeding and Genetics of name of M.V. 
Zubtca of NAAS, v. Chubinske, Kyiv region, 2018 

 
The dissertation presents the results of investigations of spectrum and 

frequency of chromosomal abnormalities in cows with different reproductive ability 
indexes and with different degrees of inbreeding and with various biotechnological 
methods for obtaining their parents-sires. 

Peculiarities of karyotype variability of cows with different reproductive ability 
were experimentaly established. The association of high karyotype instability in cows 
with manifestation of reproductive system disorders was revealed. 

The study of the karyotype of cows with different kinship degree showed that 
in animals with an impaired reproductive ability the frequency of cells with 
chromosomes which has structural aberrations is 4.2-3.5% higher (P ˃0,999) than in 
cows with normal reproductive function, irrespective of their kinship degree. 

The individual variability in the frequency of cells with chromosomal 
aberrations has been established in the daughters of 11 pedigree bulls. Among them 
the highest frequency of structural chromosomal abnormalities was in cows with 
stillbirths and miscarriages.  

New experimental data on peculiarities of the karyotype variability in dairy 
cows in connection with method of their parents-sires obtaining was obtained.  The 
cytogenetic study did not show a significant difference on the frequency of cells with 
aberrations between daughters of embryo transplants and daughters from bulls 
obtained by artificial insemination, except index Asynchronous divergence in 
centromeric regions of chromosomes. This index was significantly higher in offspring 
of embryo-transplant bulls (P>0,999), that testifies the tendency to karyotype 
instability. 

The analysis of hematological parameters showed that the number of red blood 
cells and leukocytes in animals examined varies in narrow range and do not differ 
significantly. 

The average values of NORs indices (as markers for assessing the animal 
viability) calculated for groups of animals with different reproductive performance, 
show a decrease from 2.79±0.08 in cows without deviations in the reproductive 
function) to 2,00±0,1 in cows with cases of stillbirths and miscarriages. 

Direct correlations between the main indicators of reproductive ability and the 
frequency of chromosomal aberrations were established in cows of all experimental 
groups.  

Key words: reproductive ability of cows, karyotype, chromosomal aberrations, 
inbreeding, bull-embryo transplants, Ukrainian Red-and-White Dairy breed of cattle. 
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