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АНОТАЦІЯ 

Почерняєв К. Ф. Поліморфізм мітохондріональної та гетерохромосомної 

ДНК свині. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.15 «Генетика»  

(сільськогосподарські науки) – Інститут свинарства і агропромислового 

виробництва НААН, м. Полтава, Інститут розведення і генетики тварин 

імені М.В.Зубця НААН, с. Чубинське, 2017. 

Можливість простежувати успадкування за материнською та 

батьківською лініями незалежно один від одного надзвичайно корисне для 

розроблення селекційних програм та дослідження міграції в природних 

популяціях M.P. Greminger et al. (2010). Аналіз поліморфізму 

мітохондріальної ДНК дав змогу досягти значних успіхів у розумінні 

процесів доместикації та утворенні порід свиней. Дослідження E. Giuffra et 

al. (2000) визначили існування двох головних центрів одомашнення свині, а 

роботи G. Larson (2005), М. Fang et al. (2006) підтвердили отримані 

результати і розширили наші уявлення про процеси доместикації. Ці 

дослідження визначили значну дивергенцію між азійськими і європейськими 

популяціями, яка відбулася в період 58000– 900000 років тому (Kim et al., 

2002; Larson, 2005; Fang et al., 2006). Водночас мітохондріальні маркери 

відображають лише історію даного виду за материнською лінією і мають 

значно більшу швидкість сортування лінії (англ. lineage sorting) та вищу 

швидкість зникнення алелів порівняно з аутосомними маркерами D.X. Zhang 

and G.M. Hewitt (2003). За останнє десятиліття Y-хромосомні маркери, які 

мають батьківське успадкування, дали змогу виявити значні відмінності між 

статями в демографічній історії та популяційних процесах людини. Проте, за 

деякими винятками, генетичні дані щодо дослідження батьківських ліній 

були відсутні для більшості інших видів ссавців. На думку M. P. Greminger et 

al. (2010), цей дефіцит може бути пов'язаний з труднощами розроблення Y-

специфічних генетичних маркерів у сільськогосподарських видів тварин та 
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загальним низьким рівнем поліморфізму, що спостерігаються на Y-

хромосомі. На цю проблему вказує і O. Ramirez еt al. (2009). Тому метою 

даної роботи було теоретично обґрунтувати і розробити методичні підходи до 

визначення гаплотипів мітохондріальної та Y-хромосомної ДНК і 

експериментально їх перевірити шляхом встановлення специфічних 

молекулярно-генетичних характеристик ряду порід свиней, оцінювання 

придатності для генетичної експертизи та аналізу генеалогічних структур 

порід свиней і отримання характеристик мікроеволюційних процесів у 

породах свиней, які розводять в Україні. 

Дослідження виконували з 2000 по 2015 рік. Для проведення досліджень 

було використано 699 проб біологічного матеріалу (сперма, щетина, кістки, 

кров рідка та суха) транскордонних і місцевих порід свійських та диких 

свиней. Молекулярно-генетичні аналізи проводили в лабораторії генетики 

Інституту свинарства і АПВ НААН. Виділення ДНК із рідкої крові 

проводили за C.G.P. Mathew (1984) з використанням сольової депротеїнізації 

за Б. П. Соколовим та В. В. Джемелинським (1989), а зі сперми та сухої крові 

– за P.S. Walsh et al. (1991). Зі щетини ДНК виділяли з використанням 

іонообмінної смоли Chelex-100 за С.М. Корінним та ін. (2005), із викопних 

кісток – з використанням сорбенту SiO2 за К. Ф. Почерняєвим та І. К. 

Лядським (2004). Визначення мітохондріальних та Y-хромосомних 

гаплотипів виконували з використанням методу ПЛР-ПДРФ. Ампліфікацію 

ДНК за допомогою ПЛР проводили з використанням рекомбінантної Taq 

DNA Polymerase (MBI Fermentas Литва), відповідно до рекомендацій 

виробника. Олігонуклеотидні праймери власного дизайну було синтезовано 

(Metabion international AG, ФРН). Ампліфікацію проводили на 

програмованому термостаті ТЕРЦИК-2 (ДНК-Технологии, РФ) за умов 

випалювання та синтезу, які залежали від структури олігонуклеотидних 

праймерів. Гідроліз продуктів ПЛР з використанням різних ендонуклеаз 

рестрикції виконували відповідно до інструкцій виробника (MBI 

Fermentas, Литва). Специфічність продуктів ПЛР перевіряли за допомогою 
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1 % агарозного гель-електрофорезу. Гідролізовані продукти ПЛР розділяли  

за допомогою електрофорезу у 8 % поліакриламідному гелі. Після 

закінчення електрофорезу гель фарбували розчином бромистого етидію (10 

мг/см3) та документували результати електрофорезу цифровою камерою 

Canon на трансілюмінаторі. 

Шляхом аналізу нуклеотидних послідовностей було визначено та 

експериментально досліджено поліморфний сайт рестрикції в позиції 

m.15527G>A. Під час аналізу ДНК викопних кісток древньої свині (ІІІ ст. до 

н. е.), знайдених у поселенні Кітей на Керченському півострові в Криму,  з 

використанням розробленого методу гаплотипування мітохондріальної ДНК 

за однонуклеотидним поліморфізмом m.15527G>A було одержано нові дані, 

які дали змогу виключити їх материнське походження від дикої свині Італії. 

Даний метод може бути використано у дослідженнях прадавньої ДНК, 

видової ідентифікації під час криміналістичних досліджень та експертизі 

харчових продуктів. Аналіз 31 первинної нуклеотидної послідовності 

мітохондріального геному свині з використанням програми MEGA4.0.2 на 

ділянці фрагменту D-петлі розміром 428 п.н. визначив один мономорфний 

сайт рестрикції ендонуклеази Tas I в позиції 15558, та чотири поліморфні – в 

позиціях 15580, 15616, 15714 та 15758 пн. Рестриктний аналіз цього 

фрагменту D-петлі мтДНК з використанням ендонуклеази Tas I уможливлює 

визначення 16 варіантів спектрів фрагментів мтДНК – мітохондріальних 

гаплотипів. Розроблену багатосайтову систему гаплотипування свиней було 

експериментально підтверджено ПЛР-ПДРФ-аналізом фрагменту D-петлі 

мтДНК розміром 428 п.н. тварин породи дюрок, ландрас та велика біла. Для 

систематизації комбінацій рестриктних фрагментів мтДНК було розроблено 

номенклатуру гаплотипів з позначенням від А до Р. За аналізом 

нуклеотидних послідовностей мітохондріального геному свині було 

встановлено, що різні мітохондріальні гаплотипи зустрічаються у певних 

породах: A – дюрок (європейський тип), мангалиця; C – ландрас, гемпшир, 

уельс, дика свиня (Україна, Польща); E – п’єтрен, дика свиня (Бельгія) , D, F 
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– не виявлені у порід свійської свині; G – уельс, велика біла, дика свиня 

(Італія); H – не виявлені у порід свині свійської; I – ландрас; J– велика біла 

(азійський тип I), мейшан, азійська дика свиня; K – не виявлені у порід свині 

свійської; L – велика біла (європейський тип); M – дюрок (азійський тип); N – 

велика біла (азійський тип), беркшир, азійська дика свиня; O – ландрас, дика 

свиня (Швеція); P – азійська дика свиня (Японія). Експериментальні 

дослідження визначили два додаткових гаплотипи, позначених як B1 та J1. 

Таким чином, розроблена методологія багатосайтового гаплотипування 

уможливлює визначення серед сучасних порід свійських та популяцій диких 

свиней 18 мітохондріальних гаплотипів (деклараційний патент України 

№A61D7/00, 2005). 

Методологія багатосайтового гаплотипування за однонуклеотидними 

поліморфізмами мітохондріальної ДНК дала змогу визначити специфічні 

молекулярно-генетичні характеристики транскордонних та місцевих порід 

свиней, які визначаються комплексом породоспецифічних гаплотипів, 

гаплогрупою: N – 44, J1 –19, L – 7, G – 16, A – 6, C – 8 % – для великої білої 

породи; С – 54, В – 19, J1 – 12, N – 8, В1 та J1 – 4 % – для великої чорної; A – 

20, C – 10 та L – 70 % – для української степової білої; С – 50, О – 33 та L – 17 

% – для української степової рябої;  В1 – 52, С – 36, L – 8, О – 4 % – для 

миргородської; J1 – 50, B1 – 7, C – 39 та G – 4 % – для полтавської м’ясної; C 

– 35, B1 – 20, N – 20, М – 15, J1 –7, G – 3% – для червоної білопоясої породи 

м’ясних свиней. Наявність мітохондріального гаплотипу B1, який 

зустрічається лише у свиней миргородської породи та створеної на її основі 

полтавської м’ясної, узгоджується з історією виведення червоної білопоясої 

породи м’ясних свиней. Мітохондріальний гаплотип, характерний для 

породи беркшир, який ми очікували виявити, беручи до уваги історію 

виведення миргородської породи, виявлено не було. Поясненням цього факту 

може бути завезення тільки беркширських кнурів або втрата родин 

миргородської породи під час Другої Світової війни, які ведуть своє 

походження від беркширських свиноматок породи. Миргородська та 
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українська степова ряба порода характеризувалися різними гаплогрупами, 

тому їх об’єднання у одну породу на основі їх зовнішньої подібності та 

напряму продуктивності, що пропонується як захід збереження локальних 

порід свиней України окремими вченими-селекціонерами, призведе до 

зменшення генетичного різноманіття. Отримані у роботі дані про 

походження української степової білої, української степової рябої, 

миргородської, полтавської м’ясної та червоної білопоясої порід м’ясних 

свиней за мітохондріальними ДНК-маркерами дадуть змогу оптимізувати 

програми збереження малочисельних місцевих порід свиней України. 

Встановлення специфічних молекулярно-генетичних характеристик місцевих 

порід України порід свиней уможливить занесення до Всесвітнього банку 

даних генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин української 

степової білої, української степової рябої, миргородської, полтавської 

м’ясної, червоної порід м’ясних свиней, що сприятиме інтеграції України до 

світових продовольчих інституцій. Багатосайтовий ПЛР-ПДРФ-аналіз 

поліморфізму ділянки D-петлі мтДНК диких свиней України визначив один 

мітохондріальний гаплотип C, характерний для порід ландрас, гемпшир, 

уельс та, за літературними даними, для диких свиней (Польща). Враховуючи, 

що мітохондріальний гаплотип C зустрічається у таких транскордонних 

порід, як ландрас, гемпшир та уельс, виключити інтрогресію від цих порід не 

можливо. У роботі набула подальшого розвитку методологія оцінювання 

філогенетичних відносин українських місцевих порід свиней, яка була 

реконструйована за методом UPGMA на основі генетичних дистанцій NA, 

обчислених за даними поліморфізму мітохондріальної ДНК. Породи з різним 

напрямом продуктивності (м’ясо-сальним та м’ясним) утворили окремі 

кластери. До кластеру порід свиней з м’ясо-сальним напрямом 

продуктивності потрапили породи українська степова біла, українська 

степова ряба та миргородська. До кластеру порід свиней з м’ясним напрямом 

продуктивності увійшли полтавська м’ясна та червона білопояса порода 

м’ясних свиней. Подібність гаплотипів вихідних чистопородних і помісних 



7 

 

тварин, якими є українські місцеві породи свиней, підкреслює збереження 

інтактної материнської основи за міжпородних схрещувань у гібридів у ряді 

поколінь. За будь-яких значень ступенів кровності характер енергетичного 

метаболізму в отриманих тварин визначається особливостями 

мітохондріального геному, успадкованого від матері (Подоба, 2013), тому 

можна прогнозувати перспективність мтДНК маркерів у селекції свиней. 

Найвищий показник гаплоїдного різноманіття серед шести місцевих та 

малочисельних порід свиней України було встановлено у мікропопуляції 

великої чорної породи свиней (h = 0,325). Різноманіття свиней великої чорної 

породи свиней може свідчити про те, що в українській популяції цієї породи 

відбуваються процеси генетичної ерозії. Однією з причин цього явища, на 

нашу думку, є домінування чорного кольору щетини, який приховує наслідки 

«прилиття крові» свиней з колірними варіантами забарвлення щетини. 

Гаплоїдне різноманіття української степової білої та степової рябої порід 

свиней, навпаки, виявилися очікувано низькими – 0,175 та 0,195 відповідно. 

Гаплоїдне різноманіття мікропопуляцій, які характеризувалися розведенням 

за відкритим та закритим типами, виявилося різним. Зменшення рівня 

гаплоїдного різноманіття не відбулося у стаді свиней, яке характеризується 

генетичною ізоляцією упродовж п'яти генерацій, а, навпаки, мало високий 

рівень гаплоїдної різноманітності (h = 0,635). Встановлено, що виснаження 

генетичного різноманіття та втрата еволюційного потенціалу може не статися 

у «замкненій» популяції. Однією з умов, що дають змогу запобігти  

зростанню ступеня інбридингу, є генеалогічна структуризація, яка 

уможливлює збереження генетичного різноманіття на достатньому рівні. 

Більш того, генеалогічна структуризація «замкненої» популяції дає змогу 

відтворювати у ряді поколінь широкий спектр мітохондріальних геномів, 

підтримуючи гаплоїдне різноманіття. У вибірці субпопуляції свиней ТОВ 

«Фрідом Фарм бекон», що характеризується низьким рівнем ендогамії, 

визначили різке зменшення рівня гаплоїдного різноманіття (h=0,095). 

Доведено можливості багатосайтового методу гаплотипування 
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мітохондріальної ДНК для аналізу популяційної структури порід свиней, 

визначення генетичної подібності гаплогруп порід та їх генеалогічних 

структур, оцінювання ступеня гаплоїдного різноманіття. Методологі 

багатосайтового гаплотипування за однонуклеотидними поліморфізмами 

мітохондріальної ДНК було використано для дослідження достовірності 

походження генеалогічних структур свиноматок. Встановлено генетичну 

неоднорідність багатьох генеалогічних родин порід велика біла, полтавська 

м’ясна та червона білопояса порода м’ясних свиней. Також було 

продемонстровано можливість встановлення походження нащадка не тільки 

від певної свиноматки, а й через покоління. У полтавської м’ясної та 

червоної білопоясої порід м’ясних свиней, які мають різне походження і час 

створення, виявили однакові недоліки однорідності генеалогічних родин, що 

вказує на загальну проблему племінного обліку. Встановлено, що для 

упорядкування родин найзручнішим методичним підходом є використання 

ДНК-маркерів материнського типу успадкування. Її перевага перед 

стандартними мікросателітами ядерної локалізації, що використовують для 

генетичної експертизи походження (підтвердження батьківства), полягає у 

можливості навіть через ряд поколінь встановити тварин, помилково 

занесених до певних родин. На основі отриманих експериментальних даних 

було розроблено методичні рекомендації «Використання мітохондріальних 

ДНК-маркерів для контролю достовірності походження генеалогічних 

структур свиноматок», які розглянуто та затверджено науково-технічною 

радою Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол 

№ 1 від 28 листопада 2014 року). Зроблено припущення, що мітохондріальні 

гаплотипи можуть бути генетичними маркерами мітохондрій з різним рівнем 

експресії генів ферментів дихального ланцюга. У дослідженій вибірці кнурів 

було визначено п'ять різних мітохондріальних гаплотипів: A, C, G, L, N. В 

залежності від певних гаплотипів і незалежно від породної належності кнурів 

було згруповано в п'ять груп. Показники функціональної активності сперміїв, 

які пройшли тест на термостресостійкість, мало різнилися в групах кнурів, 
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що мають різні мітохондріальні гаплотипи. Виняток становили лише спермії 

кнурів з гаплотипом N. Водночас рухливість сперміїв, що пройшли тест на 

терморезистентність, залежала від мітохондріальних гаплотипів кнурів. Так, 

у кнурів з мітохондріальними гаплотипами G і N показники 

терморезистентності були найкращими – 43,75 і 36,3 % відповідно. Водночас 

у кнурів з гаплотипами A, притаманними породі дюрок, та L – великій білі 

(європейський тип), виживаність сперміїв знижувалася майже в 2–3 рази. 

Результати досліджень дають змогу припустити, що кнурам з 

мітохондріальними гаплотипами G і N притаманна краща 

терморезистентність сперміїв. Видову ідентифікацію за допомогою аналізу 

мтДНК було виконано як для криміналістичної експертизи, так і для 

наукових досліджень. Для визначення породоспецифічності 

олігонуклеотидних прямого (MITPRO2F) та зворотного (MITPROR) 

праймерів, які дають змогу ампліфікувати у ПЛР ділянку D-петлі 

мітохондріальної ДНК розміром 428 п.н., було проведено вирівнювання з 

нуклеотидними послідовностями мт ДНК наступних видів тварин: свиня Sus 

scrofa (GQ351599), олень благородний  Cervus elaphus (AB245427), козел 

звичайний Capra hircus (AF533441), кінь свійський Equus caballus 

(NC001640), пес свійський Canis familiaris (AY729880), велика рогата худоба 

Bos taurus (FJ971087), пацюк сірий Rattus norvegicus (FJ919768). Зворотній 

олігонуклеотидний праймер MITPROR виявив значну гомологію з 

нуклеотидними послідовностями мтДНК усіх досліджених видів тварин від 

повного збігу (олень благородний, козел звичайний, кінь свійський), однієї 

незбіжності (собака свійський, велика рогата худоба) до чотирьох (пацюк 

сірий). Натомість, прямий олігонуклеотидний праймер (MITPRO2F) виявив 

високу специфічність нуклеотидної послідовності мтДНК Sus scrofa, що 

забезпечує ампліфікацію у ПЛР з матриці тільки мтДНК свині. Висока 

видова специфічність олігонуклеотидного праймера MITPRO2F дала змогу 

використати його для видової ідентифікації виду Sus scrofa при 

безконтактному методі відбору слини диких свиней. Необхідність таких 
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досліджень пов’язана у тому числі з необхідністю моніторингу африканської 

чуми свиней. На основі отриманих експериментальних даних було 

розроблено методичні рекомендації «Спосіб прижиттєвого відбору слини від 

диких кабанів з метою моніторингових досліджень африканської чуми 

свиней», які розглянуто та затверджено науково-методичною радою 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (протокол № 1 від 

19.12.2013 р.). 

На специфічній для геному кнура послідовності розміром 533 п.н. 

R.A. McGraw et al. (1988) GenBank X126961 знаходиться 4 сайти пізнавання 

ендонуклеази Tas I, що теоретично може визначати 16 Y-хромосомних 

гаплотипів. Аналіз мінісателітного локусу Y-хромосоми, ампліфікованого у 

ПЛР та гідролізованого ендонуклеазою рестрикції Tas I, у кнурів порід 

мейшан, велика чорна, ландрас, дюрок, йоркшир та миргородська 

поліморфізму ДНК не виявив. Перевірку стать-специфічності ПЛР 

ампліфікації було проведено на ДНК 9 кнурів та 1 свиноматки великої білої 

породи. Розмір продукту ПЛР 408 п.н. повністю відповідав очікуваному з 

використанням олігонуклеотидних праймерів SRY408F та SRY408R, а 

ампліфікація відбулась лише у зразках з ДНК кнурів. На основі локус-

специфічної ампліфікації у ПЛР ділянки гена sry розроблено тест-систему 

для визначення статевої належності зразків тваринного походження виду Sus 

scrofa. Аналіз нуклеотидних послідовностей трансльованої ділянки гена sry 

ряду місцевих та 6 євро-американських свиней (AY842535, AY842534, 

AY842533, AY842532, AY842531, AY842530, AY842529, AY842528) 

визначив для порід велика біла та дюрок породоспецифічні однонуклеотидні 

поліморфізми гена sry g.287C>T та g.589T>C. Теоретично розроблений метод 

було експериментально перевірено на ДНК чистопородних тварин великої 

білої породи англійської селекції (племзавод «Степной» Запорізької області). 

Методом ПЛР-ПДРФ було встановлено, що у всіх досліджених тварин сайти 

пізнавання ендонуклеази Ssi I відрізняються від очікуваних, які визначали за 

даними міжнародної бази нуклеотидних послідовностей. Обрана для аналізу 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=2106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967944
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967930
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ділянка гена sry, відповідно до послідовності нуклеотидної бази для породи 

велика біла, не повинна була мати сайтів пізнавання ендонуклеази рестрикції 

Ssi I. Аналіз ДНК ряду порід свиней (велика біла англійської, данської та 

української селекції, ландрас, дюрок, велика чорна, миргородська, мейшан) 

та дикої свині визначив два сайти пізнавання ендонуклеаз рестрикції Ssi I, що 

характеризувалося присутністю на електрофореграмі рестриктних 

фрагментів ДНК розміром 191, 140 та 77 п.н. Виникнення можливих сайтів 

пізнавання було визначено шляхом аналізу первинної нуклеотидної 

послідовності гена sry великої білої породи AY842531 та встановлено два 

нових однонуклеотидних поліморфізми гена sry – g.379C>A та g.454C>G. 

Для подальшого з’ясування питання про міжпородний поліморфізм 

трансльованої ділянки гена sry розміром 408 п.н. було проведено 

рестриктний аналіз з використанням ендонуклеази рестрикції Dpn I, Tas I та 

Tru I. Серед усіх перелічених порід свиней та свині дикої поліморфізму ДНК 

трансльованої ділянки гена sry для сайтів пізнавання ендонуклеаз рестрикції 

Ssi I, Dpn I, Tas I та Tru I виявлено не було. Проведені дослідження визначили 

високу консервативність гена sry у свиней, чиїх предків було одомашнено в 

різних географічних регіонах. Це свідчить про надзвичайну селективну 

значущість гена sry. Перевірка стать-специфічності ПЛР встановила 

наявність ампліфікації як з ДНК кнурів, так і з ДНК свиноматок. Аналіз 

сиквенованих нуклеотидних послідовностей виконаний за допомогою 

програми BLAST, виявив високу гомологію на рівні 87 % з послідовністю Х-

хромосоми NW001886606.1. Для здійснення аналізу фрагменту промоторної 

ділянки гена sry було розроблено дизайн олігонуклеотидних праймерів за 

наступним принципом – прямий праймер гібридизувався на промоторній 

ділянці, а зворотній – на трансльованій, що забезпечило локус-специфічну 

ампліфікацію. Підібрані умови ампліфікації дали змогу синтезувати 

специфічний продукт ПЛР розміром 955 п.н. Ампліфікація у ПЛР 

відбувалася лише з ДНК, виділеної із кнурів. Дослідження за допомогою 

методу ПЛР-ПДРФ було виконано за допомогою ендонуклеаз рестрикції 
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Alu I, BsuR I, Tas I та Tru I. Серед досліджених порід (велика біла, ландрас, 

дюрок, миргородська, уельс та дика свиня) було визначено Alu I-поліморфізм 

ДНК породи ландрас. Alu I-поліморфізм ділянки Y-хромосоми, що не 

рекомбінує, у кнурів породи ландрас характеризувався відсутністю 

фрагменту рестрикції розміром 110 п.н. Таким чином, було визначено Alu I-

поліморфізм Y-хромосоми.  

Ключові слова: видова ідентифікація, стать, ПЛР, ПДРФ, гаплотип, 

гаплогрупа, гаплоїдна різноманітність, мітохондріальна ДНК, 

однонуклеотидні поліморфізми, свині, місцеві породи, родини, транскордонні 

породи, лінії, частоти гаплотипів, Sus scrofa, ген sry, SNP, Y-хромосома. 

ABSTRACT 

Pochernyayev K.F. Polymorphism of swine mitochondrial and Y - chromosomal 

DNA. - Qualifying thesis, manuscript copyright. 

Thesis for a Doctor’s of Agriculture degree by specialty 03.00.15 “Genetics” 

(agricultural sciences) - Institute of pig breeding and agroindustrial production, 

NAAS, Ukraine, Poltava, Institute of Animal Breeding and Genetics nd a. 

M.V.Zubets, NAAS, Chubynske vil., 2017. 

Possibility of tracing inheritance by the paternal and maternal lines 

independently of one another is extremely useful to develop breeding programs 

and to study migration within natural populations as it was performed by M.P. 

Greminger et al. (2010). Analysis of mitochondrial DNA polymorphism permitted 

achieving significant progress in understanding the processes of swine breeds 

domestication and formation. Studies performed by E. Giuffra et al. (2000) 

determined the existence of the two main centers of pigs’ domestication and the 

research papers of G. Larson (2005), M. Fang et al. (2006) confirmed the results 

and expanded our knowledge of domestication processes. These studies revealed a 

significant divergence between Asian and European populations, which had taken 

place within 58000 - 900000 years ago, as it was reported by K.I. Kim et al. 

(2002), G. Larson (2005), M. Fang et al. (2006). At the same time, mitochondrial 
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markers only reflect this species’ history by the maternal line, being significantly 

more rapid in lineage sorting and demonstrating a higher rate of alleles 

disappearance compared to the autosomal markers, according to Zhang and Hewitt 

(2003). Over the last decade, the Y-chromosome markers expressing the paternal 

inheritance permitted to reveal significant gender differences in the demographic 

history and in the human population processes. However, with few exceptions, 

there were no genetic research data on parental lines for the most other mammals. 

According to M.P. Greminger et al. (2010), this deficit may be associated with 

difficulties of developing Y-specific genetic markers in farm animal species and 

with the generally low polymorphism level observed on the Y-chromosome. This 

issue is pointed out by O. Ramirez et al. (2009). Therefore, this work was aimed to 

theoretically justify and develop methodological approaches to determining 

haplotypes of mitochondrial and Y-chromosomal DNA and to test them 

experimentally by setting specific molecular genetic characteristics for a number of 

swine breeds, assessing swine breeds’ suitability for genetic examination and 

genealogical structures analysis and by tracing microevolutionary processes 

features in swine breeds raised in Ukraine.  

The study was performed within the period of 2000-2015. The total of 699 

biological material samples (semen, bristles, bones, blood, liquid and dry) taken 

from transboundary and local breeds of domestic and wild pigs were used in the 

research. Molecular genetic analyses were performed at the Genetics Laboratory of 

the Institute of Pig Breeding and Agroindustrial Production NAAS. DNA isolation 

from liquid blood was performed according to C.G.P. Mathew (1984) using salt 

deproteinization according to B.P. Sokolov and V.V. Dzhemelynskyi (1989), and 

that from semen and dried blood was isolated according to Walsh P.S. et al. 

(1991). DNA was isolated from bristles using the ion exchange resin Chelex-100 

according to S.M. Korinnyi et al. (2005), that from fossil bones was isolted using 

SiO2 sorbent according to K.F. Pochernyayev and I.K. Lyadskyi (2004). 

Determination of mitochondrial and Y-chromosomal haplotypes was 

performed using PCR-RFLP. DNA amplification by means of PCR was 



14 

 

performed using recombinant Taq DNA Polymerase (MBI Fermentas 

Lithuania), according to the manufacturer's recommendations. Oligonucleotide 

primers of the in-house design were synthesized (Metabion international AG, 

Germany). Amplification was performed with programmable thermostat 

TERTSYK-2 (DNA Technologies, RF) under the conditions of burning and 

synthesis, depending on the oligonucleotide primers’ structure. Hydrolysis of 

PCR products with different restriction endonucleases was performed 

according to the manufacturer's instructions (MBI Fermentas, Lithuania). The 

PCR products’ specificity was checked by means of 1% agarose gel 

electrophoresis. Hydrolysed PCR products were separated by electrophoresis 

in 8% polyacrylamide gel. After the electrophoresis had been over, gel was 

stained with ethidium bromide solution (10 mg / cm3), and the electrophoresis 

results were documented with a Canon digital camera using transilluminator. 

By means of nucleotide sequences analysis, the polymorphic restriction site in 

position m.15527G>A was determined and experimentally studied. While 

analyzing the fossil bones DNA of ancient pigs (III c. B.C.) found in the village of 

Kitey in the Kerch Peninsula in the Crimea, using the developed method of 

mitochondrial DNA haplotyping with m.15527G>A single-nucleotide 

polymorphism, new data were obtained which allowed to exclude their maternal 

origin from wild pigs in Italy. The above method can be used in research of ancient 

DNA, species identification during forensic studies and in the expert examination 

of food products. Analysis of 31 primary nucleotide sequences of the 

mitochondrial swine genome using the MEGA4.0.2 software at the fragment site of 

the D-loop sizing 428 bp. identified one monomorphic restriction site of Tas I 

endonuclease at position 15558 and four polymorphic sites at positions 15580, 

15616, 15714 and 15758 bp. Restriction analysis of this D-loop mtDNA fragment 

using Tas I endonuclease permits determining 16 spectra variants of mtDNA 

fragments - mitochondrial haplotypes. The developed multi-site swine haplotyping 

system was experimentally confirmed by PCR-RELP by analysis of mtDNA D-

loop fragment sizing 428 p.n. in animals of Duroc, Landrace and Large White 
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breeds. The haplotypes nomenclature with references from A to R was developed 

to systematize the combinations of mtDNA restriction fragments. Based on the 

analysis of the pig mitochondrial genome nucleotide sequences, it was found that 

various mitochondrial haplotypes are found in certain breeds: A – in Duroc 

(European type), Mangalitsa; C – in Landrace, Hampshire, Wales, wild boar 

(Ukraine, Poland); E – in Pietrain, wild boar (Belgium), D, F – not found among 

the domestic swine breeds; G – in Wales, Large White,  wild boar (Italy); H – not 

found among the domestic swine breeds; I – in Landrace; J-in Large White (Asian 

type I), Meishan, Asian wild pig; K – not found among the domestic swine breeds; 

L – in Large White (European type); M – in Duroc (Asian type); N – in Large 

White (Asian type), Berkshire, Asian wild pig; O – in Landrace, wild boar 

(Sweden); P – in Asian wild boar (Japan). Experimental studies have identified 

two additional haplotypes labeled B1 and J1. Thus, the developed multi-site 

methodology permits to identify 18 mitochondrial haplotypes among the current 

breeds of domestic and wild-type pig populations. (Declarative Patent of Ukraine 

No. А61D7 / 00, 2005). 

The multi-site haplotyping methodology based on single-nucleotide 

polymorphisms of mitochondrial DNA permitted to determine specific molecular 

genetic characteristics of the transboundary and local pig breeds, which are 

determined by a set of breed specific haplotypes and haplogroups, namely: N  ̶ 44, 

J1 ̶ 19, L̶  7, G  ̶ 16, A  ̶  6, C  ̶  8 %  ̶  for Large White breed; C ̶  54, B ̶  19, J1 ̶  12, 

N ̶  8, B1 and J1 ̶  4% ̶   for Large Black; A ̶  20, C ̶  10 and L  ̶ 70%  ̶  for Ukrainian 

White Steppe; С  ̶  50, О  ̶  33 and L  ̶  17%  ̶   for Ukrainian Spotted Steppe; B1 ̶  

52, C  ̶  36, L ̶   8, О  ̶  4%  ̶  for Myrhorod; J1 ̶  50, B1 ̶  7, C ̶  39 and G ̶  4% ̶  for 

Poltava Meat; C ̶  35, B1 ̶  20, N ̶  20, M ̶  15, J1 ̶  7, G ̶  3% ̶   for the Red White 

Belt breed of meat pigs. The presence of the mitochondrial haplotype B1, which 

only occurs in pigs of Myrhorod breed and in Poltava Meat pigs created on its 

basis, is consistent with the history of Red White Belt meat breed development. 

The mitochondrial haplotype, characteristic of Berkshire breed, which we expected 

to detect, taking into account the history of Myrhorod breed development, was not 
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revealed. This fact may be explained by the delivery of Berkshire boars only or by 

the loss of Myrhorod breed families, originating from Berkshire breed sows, during 

the Second World War. Myrhorod and Ukrainian Spotted Steppe breeds were 

characterized by different haplogroups, therefore their combination into a single 

integrated breed based on their external similarity and their productivity type, 

proposed as a measure for local Ukrainian swine breeds conservation by individual 

scientists-breeders, will lead to the genetic diversity reduction. The data obtained 

in the study on the origin of Ukrainian White Steppe, Ukrainian Spotted Steppe, 

Myrhorod, Poltava Meat and Red White Belt breeds of meat pigs by means of the 

mitochondrial DNA markers will permit to optimize the conservation programs for 

small local pig breeds of Ukraine. Determination of specific molecular genetic 

characteristics of local Ukrainian pig breeds will allow to introduce Ukrainian 

White Steppe, Ukrainian Spotted Steppe, Myrhorod, Poltava Meat and Red breeds 

of meat pigs into the Global Databank for Farm Animals Genetic Resources, which 

will contribute to Ukraine's integration into world food institutions. The multi-site 

PCR-RELP analysis of the polymorphism of mtDNA D-loop fragment in wild pigs 

of Ukraine identified one mitochondrial haplotype C, characteristic of Landrace, 

Hampshire, Wales breeds and, according to the literature records, wild pigs 

(Poland). Taking into account that mitochondrial haplotype C occurs in such 

transboundary breeds as Landrace, Hampshire and Wales, it is impossible to 

exclude introgression of these breeds. The methodology for estimating 

phylogenetic relations of Ukrainian local pig breeds, which was reconstructed 

using the UPGMA method based on the genetic distances NA, calculated according 

to the mitochondrial DNA polymorphism data, has been further developed. Breeds 

of different productivity types (meat-and-lard and meat) have formed separate 

clusters. The Ukrainian White Steppe, Ukrainian Spotted Steppe and Myrhorod 

breeds entered the cluster of meat-and-lard productivity pig breeds. Poltava Meat 

and Red White Belt meat pig breeds were included to the meat productivity type 

cluster. Haplotype similarity of the outcome purebred and crossbred animals, 

which Ukrainian local pig breeds are, underlines the conservation of the intact 
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maternal basis at crossbreeding in hybrids in a number of generations. At any 

values of kinship degree, the nature of the energy metabolism in the obtained 

animals is determined by the mitochondrial genome features inherited from the 

mother Y.V Podoba, (2013), therefore, it is possible to forecast the prospects of 

mtDNA markers in selection of pigs. The highest haploid diversity index among 

six local and small in number swine breeds in Ukraine was found in the micro-

population of Large Black pigs (h = 0.325). The diversity of Large Black pigs may 

indicate that the Ukrainian population of this breed is undergoing the processes of 

genetic erosion. One of the reasons for this phenomenon, in our opinion, is the 

predominance of black colored bristle that conceals the effects of “new blood 

admixture” from pigs with color variants of bristle coloration. On the contrary, the 

haploid diversity of the Ukrainian White Steppe and Spotted Steppe breeds turned 

to be expectedly low - 0.175 and 0.195, respectively. Haploid diversity of micro-

populations, characterized by the open and closed breeding types, was different. 

Reduction of the haploid diversity level in the swine herd, characterized by genetic 

isolation over five generations did not take place; on the contrary, it demonstrated 

a high level of haploid diversity (h = 0.635). It has been established that the 

genetic diversity exhaustion and the loss of evolutionary potential may be avoided 

in a “closed” population. One of the conditions to prevent the inbreeding 

coefficient growth is genealogical structuring, which permits genetic diversity to 

be maintained at an adequate level. Moreover, genealogical structuring of a 

"closed" population allows to reproduce a wide range of mitochondrial genomes in 

a number of generations, supporting haploid diversity. In sampling of the pig sub-

population belonging to TOV “Freedom Farm Bacon”, characterized by a low 

level of endogamy, a sharp decrease of the haploid diversity level (h = 0.095) was 

detected. The possibilities of the multi-site mitochondrial DNA haplotyping 

method for analyzing the population structure of pig breeds, determination of 

genetic similarity of breed haplogroups and their genealogical structures, 

estimation of the haploid diversity degree are proved. The methodology of multi-

site haplotyping by single-nucleotide polymorphisms of mitochondrial DNA was 
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used to study the origin authenticity of sows’ genealogical structures. Genetic 

heterogeneity of many genealogical families of Large White, Poltava Meat and 

Red White Belt meat pigs’ breeds was established. The possibility of establishing 

the descendant's origin not only from a particular sow but also through generations 

was also demonstrated. The studied pig breeds of Ukraine: Poltava Meat and Red 

White Belt meat pigs, different in origin and in time of creation, have revealed the 

similar homogeny absence in genealogical families, which indicates the general 

problem of pedigree records. It has been established that the most convenient 

methodological approach for family planning is using DNA inheritance markers of 

the maternal type. Its advantage over standard microsatellites of nuclear 

localization, which are used for origin genetic examination (confirmation of 

paternity), is the ability to establish animals mistakenly included in certain families 

even through a number of generations. Based on the obtained experimental data, 

methodological recommendations “Use of mitochondrial DNA markers to control 

the authenticity of the sows’ genealogical structures origin“ were developed, 

reviewed and approved by the Scientific and Technical Council of the Ministry of 

Agrarian Policy and Food of Ukraine (Minutes No.1 of November 28, 2014). It 

was assumed that mitochondrial haplotypes may be genetic markers of 

mitochondria with different levels of the respiratory chain enzymes’ gene 

expression. Five different mitochondrial haplotypes: A, C, G, L, N were determined 

in the studied boars’ samples. Depending upon the certain haplotypes and 

regardless of the breed belonging, the boars were grouped into five groups. The 

functional activity indicators of sperm, which passed the thermal stress tolerance 

test, differed little within the boar groups with different mitochondrial haplotypes. 

Exception only applies to sperm of boars with haplotype N. At the same time, the 

motility of the sperm having passed the thermotolerance test depended on the 

boars’ mitochondrial haplotypes. Thus, in boars with mitochondrial haplotypes G 

and N, the thermotolerance indices were the best - 43.75 and 36.3% respectively. 

At the same time, the boars having haplotype A, which is characteristic of the 

Duroc breed, and L of the Large White (European type), the sperm survival 
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coefficient was reduced by almost 2-3 times. The study results suggest that the 

boars with mitochondrial haplotypes G and N are characterized by better 

thermotolerance of sperm. Specific identification by means of the mtDNA analysis 

was performed both for the forensics and for the scientific research. To determine 

the breed specificity of the oligonucleotide direct (MITPRO2F) and reverse 

(MITPROR) primers that permit amplification of the 428 bp mitochondrial DNA 

D-loop fragment in the PCR, alignment with mtDNA nucleotide sequences was 

performed for the following animal species: the pig Sus scrofa (GQ351599), the 

red deer Cervus elaphus (AB245427), the goat Capra hircus (AF533441), the 

domestic horse Equus caballus (NC001640), the domestic dog Canis familiaris 

(AY729880), cattle Bos taurus (FJ971087), the brown rat Rattus norvegicus 

(FJ919768). The reverse oligonucleotide primer MITPROR has revealed a 

significant homology with the mtDNA nucleotide sequences of all the studied 

animal species, starting from the complete concordance (red deer, goat, 

domestic horse), one discordance (domestic dog, cattle) to four (brown rat). 

Instead, the direct oligonucleotide primer (MITPRO2F) revealed high 

specificity of the Sus scrofa mtDNA nucleotide sequence, which ensures PCR 

amplification from the swine mtDNA matrix only. High specificity of the 

oligonucleotide primer MITPRO2F has allowed it to be used for identification 

of Sus scrofa species using the non-contact method for wild pigs’ saliva 

sampling. The need for such studies is also explained by the need to monitor 

African swine fever. Based on the experimental data obtained, the 

methodological guideline “Method of life-time saliva sampling from wild boars 

aimed at monitoring studies of African swine fever” was developed, reviewed 

and approved by the Scientific Methodological Council of the State Veterinary 

and Phytosanitary Service of Ukraine (Minutes No. 1 of 19.12.2013). 

The boar genome specific 533 bp sequence R.A. McGraw et al. (1988) 

GenBank X126961 contains 4 sites for Tas I endonuclease recognition, which 

theoretically can detect 16 Y chromosome haplotypes. Analysis of the Y 

chromosome mini-satellite locus, amplified in PCR and hydrolyzed with Tas I 
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restriction endonuclease, did not reveal DNA polymorphism in Meishan, Large 

Black, Landrace, Duroc, Yorkshire and Myrhorod boars. The gender-specific PCR 

amplification test was performed on DNA taken from 9 boars and one sow of the 

Large White breed. PCR product’s size -408 bp – completely corresponded to the 

expected one using oligonucleotide primers SRY408F and SRY408R, and 

amplification only occurred in DNA samples of boars. Based on the locus-specific 

PCR amplification of the sry gene fragment, a test system was developed to 

determine the gender identity of animal origin samples for Sus scrofa species. The 

nucleotide sequences analysis of the sry gene translated fragment in a number of 

local and 6 Euro-American pigs (AY842535, AY842534, AY842533, AY842529, 

AY842531, AY842530, AY842529, AY842528,) has revealed breed-specific 

single-nucleotide polymorphisms of sry g.287C> T and G.589T> C genes for the 

Large White and Duroc breeds. The theoretically developed method has been 

experimentally tested on pure-bred animals’ DNA of the English selection Large 

White breed (pedigree farm “Stepnyi” of Zaporizhzhya region). By means of the 

PCR-RELP method, it was found that in all the studied animals, the Ssi I 

endonuclease recognition sites differ from the expected ones, which were 

determined according to the international nucleotide sequences database. Selected 

for analysis sry gene site, according to the nucleotide base sequence for the Large 

White breed, should not have had sites for Ssi I restriction endonuclease 

recognition. The DNA analysis of several swine breeds (Large White of English, 

Danish and Ukrainian selection, Landrace, Duroc, Large Black, Myrhorod, 

Meishan) and  wild boar has identified two sites for Ssi I restriction endonuclease 

recognition, which was characterized by the presence of restriction DNA fragments 

sizing 191, 140 and 77 bp in the electrophoregram. The emergence of possible 

recognition sites was detected by analyzing the AY842531 sry gene primary 

nucleotide sequence of the Large White breed and two new single nucleotide 

polymorphisms of the sry gene - g.379C> A and g.454C> G were determined. To 

further elucidate the issue of the 408 bp translated sry gene fragment’s interbreed 

polymorphism, the restriction analysis was carried out using restriction 
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endonuclease Dpn I, Tas I and Tru I. Among all the above listed domestic and wild 

pigs, DNA polymorphism of the translated sry gene fragment was not revealed for 

sites recognizing restriction endonucleases Ssi I, Dpn I, Tas I and Tru I. The 

performed studies have determined the high conservativeness of the sry gene in 

pigs whose ancestors were domesticated in different geographic regions. This 

indicates the extraordinary selective significance of the sry gene. Checking the 

gender-specificity of the PCR has determined the presence of amplification for 

both the boars’ and the sows’ DNA. The analysis of sequenced nucleotide 

sequences performed using the BLAST software revealed a high homology of 87% 

with the X chromosome sequence NW001886606.1. To perform the analysis of the 

sry gene promoter region fragment, an oligonucleotide primers design was 

developed based on the following principle: the direct primer was hybridized on 

the promoter, and the reverse one - on the translated region, which provided the 

locus-specific amplification. The selected amplification conditions permitted to 

synthesize a specific PCR product sizing 955 bp. PCR amplification only occurred 

with DNA isolated from boars. The study by means of the PCR-RELP method was 

performed using restriction endonucleases Alu I, BsuR I, Tas I and Tru I. Among  

the studied breeds (Large White, Landrace, Duroc, Myrhorod, Wales and the wild 

pig) Alu I polymorphism of the Landrace breed DNA was determined. Alu I-

polymorphism of the non-recombinant Y-chromosome site in the Landrace boars 

was characterized by the absence of 110 bp restriction fragment. Thus, Alu I-

polymorphism of the Y-chromosome was determined. 

Keywords: species identification, gender, PCR, RELP, haplotype, haplogroup, 

haploid diversity, mitochondrial DNA, single nucleotide polymorphisms, pigs, 

local breeds, families, transboundary breeds, lines, haplotype frequencies, Sus 

scrofa, sry gene, SNP, Y-chromosome. 
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ВСТУП 

 

Селекційна робота на сучасному етапі вимагає розроблення нових 

методичних підходів та прийомів, спрямованих на прискорення селекційного 

процесу під час удосконалення порід у цілому та окремих генеалогічних 

структур зокрема. До першочергових завдань селекційної роботи необхідно 

віднести упорядкування генеалогічної структури у породах, передусім 

стосовно ліній і родин у племінних стадах1. 

Генеалогічні (формальні) лінії не мають великого самодостатнього 

значення у генетичному удосконаленні порід та інших популяцій 

сільськогосподарських тварин, однак дають комплексне часове і просторове 

уявлення про їхню загальну структуру й повинні оцінюватись за кількістю 

виділених з них заводських та індивідуальних ліній і можливістю повторення 

вдалих генеалогічних поєднань2. 

В.П. Буркат та Ю.П. Полупан (2005) наголошують, що провідною 

теоретичною і практичною метою розведення за лініями є фенотипічна і 

генотипічна диференціація порід на якісно специфічні консолідовані групи, 

їх структуризація як складних біологічних систем, забезпечення необхідного 

рівня внутріпородної міжгрупової мінливості3. 

Для упорядкування родин найзручнішим методичним предметом 

дослідження є поліморфізм мітохондріальної, а ліній – гетерохромосомної 

ДНК. Їх перевага перед стандартними мікросателітними ДНК-маркерами, які 

використовують для генетичної експертизи походження (підтвердження 

батьківства), полягає у тому, що ядерні ДНК-маркери успадковуються за 

законами Менделя, тобто в організмі існують два алелі, один з яких одержано 

від батька, а інший – від матері. Під час проведення досліджень з 

підтвердження походження позитивний висновок роблять, коли у нащадка за 

одним із алелів батьків можливо простежити певну кількість ДНК-маркерів. 

Зрозуміло, що для точного встановлення походження нащадка через 

покоління  необхідно дослідити батька батька, матір батька, батька матері, 
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матір матері, батька, матір і самого нащадка. Практично це зробити досить 

складно і тому для встановлення належності тварини до певної родини 

доцільніше використовувати мітохондріальні ДНК-маркери, а до лінії – 

гетерохромосомні. Через свою гаплоїдність наявність в організмі лише 

одного алеля – материнського, а у випадку Y-хромосоми – батьківського, такі  

ДНК-маркери успадковуються не за законами Менделя і дають змогу, навіть 

через ряд поколінь, встановити всіх споріднених із родоначальником тварин. 

Враховуючи зазначене вище, визначення та внесення до інформаційних баз 

даних (автоматизованих систем документів з племінної справи) суб'єктами 

племінної справи у тваринництві даних про походження, у тому числі 

належності тварин до генеалогічних структур, має стати складовою  

племінного обліку, що уможливить формування інформації про кожну 

тварину зокрема та встановлення відповідності цієї інформації даній тварині. 

Інша причина необхідності дослідження поліморфізму 

мітохондріальної та гетерохромосомної ДНК полягає у тому, що до 

Всесвітнього банку даних генетичних ресурсів сільськогосподарських 

тварин, починаючи з 2000 року, заносять породи, для яких встановлено 

молекулярно-генетичні характеристики. Це пояснюється тим, що іноді 

досить складно чітко розмежувати породи, оскільки деякі з них мають схожі 

ознаки, особливо господарсько корисні4. Дослідження зі встановлення 

молекулярно-генетичних характеристик генетичних ресурсів 

сільськогосподарських тварин України висвітлено у низці публікацій5–12. 

Завдання щодо генетичної експертизи та встановлення молекулярно-

генетичних характеристик порід об’єднуються загальними питаннями 

розведення тварин. Всебічний моніторинг тваринницьких ресурсів зумовлює 

реалізацію генетичної експертизи походження племінних тварин в Україні 

відповідно до міжнародних рекомендацій ISAG. Це дасть змогу визначити 

конкретний тип або розводити генофонд у цілому, характеризувати вектор 

мікроеволюційних процесів у популяціях тварин, а також вирішувати інші 

проблеми розведення13. 
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Мітохондріальні та гетерохромосомні ДНК-маркери залучають також 

до вирішення теоретичних питань генетики тварин, таких як виявлення 

гібридизації між видами або підвидами тварин14, ідентифікації диких предків 

домашніх видів, створення географічної структури генетичного різноманіття 

і розуміння процесів одомашнення тварин15. Узагальнення окресленої 

проблематики зроблено Б.Є. Подобою та ін. (2014): «На сьогодні біологічне 

різноманіття сільськогосподарських тварин є одночасно основним об’єктом і 

предметом наукових досліджень, комплексне вивчення якого необхідно 

здійснювати у межах різних тематик, обираючи вектором спрямування 

забезпечення підтримання оптимального рівня генетичного потенціалу 

продуктивності племінних тварин через збереження спадкового матеріалу від 

найбільш цінних представників порід»16. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сьогодні стан генетичних ресурсів тварин у сфері 

виробництва харчових продуктів і сільського господарства є предметом 

моніторингу відповідних інституцій, у тому числі Організації з 

продовольства і сільського господарства при ООН (ФАО). У Всесвітній банк 

даних генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин, починаючи з 2000 

року, заносять породи, для яких встановлено молекулярно-генетичні 

характеристики. Це пояснюється тим, що іноді досить складно чітко 

розмежувати породи, оскільки деякі з них мають схожі ознаки, особливо 

господарсько корисні4. У зв'язку з цим для отримання специфічної 

характеристики породи необхідно досліджувати її генетичну структуру. У 

наш час для цього широко використовують поліморфні маркери 

послідовностей ДНК. Відомо, що ДНК-маркери мають різні типи 

успадкування. По-перше, це локалізовані на аутосомах мікросателітні і SNP-

маркери (англ. single nucleotide polymorphisms – SNPs), успадковані від обох 

батьків. По-друге, це маркери, локалізовані на ділянці Y-хромосоми, що не 

рекомбінують з Х-хромосомою і тому успадковуються лише по батьківській 

лінії. І, нарешті, маркери мітохондріальної ДНК, успадковані по 

материнській лінії. Комплексна інформація, отримана із залученням всіх 

типів ДНК-маркерів, дасть змогу отримати цілісну картину генетичної 

структури породи. 

Як зауважували Оскар Рамірес та ін. (2009), одним із недоліків 

досліджень генетики свині полягає в тому, що вони засновані винятково на 

одному типі маркера (мітохондріальна ДНК, мікросателіти), без інтеграції 

даних декількох джерел геномної інформації17. 

Однією з причин існування цього недоліку у дослідженні 

питань генетики свині була відсутність до 2009 року Y-

хромосомальних ДНК-маркерів17. 
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Стосовно інших типів ДНК-маркерів, з їх використанням переважна 

більшість транскордонних порід свиней вже отримала молекулярно-

генетичну характеристику. Насамперед були залучені наступні типи ДНК-

маркерів: поліморфізм довжин ампліфікованих фрагментів (ПДАФ) (англ. 

amplified fragment length polymorphism – AFLP)18, мікросателіти19, 

поліморфізм мітохондріальної ДНК20 та однонуклеотидний поліморфізм 

генів з аутосомною локалізацією21. 

Про необхідність встановлення молекулярно-генетичних характеристик 

генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин України наголошували 

ряд українських селекціонерів та генетиків: Б.Є. Подоба та ін (2007), 

І.В. Гузєв та ін (2010), О.Д. Бірюкова та ін (2011), М.В. Зубець та ін. (2011), 

С.О. Костенко та ін (2011), К.В. Копилов та ін (2014), В.М. Балацький та ін. 

(2014)10,22-28. 

Стосовно свиней, які розводять в Україні, для деяких порід вже 

отримано молекулярно-генетичну характеристику за ISSR-

маркерами29,30, мікросателітами31, однонуклеотидними поліморфізмами 

структурних генів6,11,32,33. 

Разом з тим, породи свиней України повної молекулярно-

генетичної характеристики не мають. З огляду на це, розроблення 

способів визначення поліморфізму мітохондріальної та Y-хромосомної 

ДНК, отримання молекулярно-генетичної характеристики порід 

свиней, які розводять в Україні, за допомогою генетичних маркерів 

цих класів доповнить загальну картину.  

Іншим аспектом необхідності залучення використання поліморфізму 

мітохондріальної та Y-хромосомної ДНК є необхідність проведення 

генетичної експертизи походження племінних тварин. Це обумовлюються 

тим, що всебічний моніторинг тваринницьких ресурсів зумовлює реалізацію 

генетичної експертизи походження племінних тварин в Україні відповідно 

до міжнародних рекомендацій ISAG. Це дасть змогу визначити конкретний 

тип або розводити генофонд в цілому, характеризувати вектор 
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мікроеволюційних процесів в популяціях тварин, а також вирішувати інші 

проблеми розведення34. 

Поліморфізм мітохондріальної та Y-хромосомної ДНК набуває 

широкого використання для генетичної експертизи походження племінних 

тварин через  притаманну їй властивість. Мітохондріальна ДНК знаходиться 

у мітохондріях, які містяться у цитоплазмі клітин, характеризується 

материнським типом успадкування (нащадки успадковують мітохондріальну 

ДНК від своїх матерів, а не від батьків), має високу частоту мутацій, 

знаходиться у гаплоїдному стані і не рекомбінує.  

Гетерохромосомна ДНК (Y-хромосоми), навпаки, характеризується 

батьківським типом успадкування (нащадки успадковують Y-хромосому від 

своїх батьків, а не від матерів). У диплоїдному геномі вона представлена 

одним екземпляром і, більш того, на 95 % своєї довжини не бере участі в 

рекомбінаційних процесах. В інших хромосомах відбувається обмін 

інформацією між гомологічними ділянками під час мейозу. Таким чином, 

лише мутації впливають на мінливість Y-хромосоми і вона передається з 

покоління в покоління у вигляді одного гаплотипу35. Інша важлива 

особливість Y-хромосоми – її ефективний популяційний розмір. У популяції з 

однаковою кількістю кнурів та свиноматок співвідношення Х- та Y-

хромосоми – 3 до 1. У племінних господарствах співвідношення Х- та Y-

хромосом – 30 і більш до 1. Це означає, що дрейф генів впливає на Y-

хромосому значно більшою мірою. 

Мітохондріальні та Y-хромосомні ДНК-маркери можуть також бути 

залучені до вирішення теоретичних питань генетики тварин. Вони 

забезпечують швидкий спосіб виявлення гібридизації між видами або 

підвидами тварин36. Дослідження поліморфізму послідовності 

гіперваріабельної ділянки D-петлі мітохондріальної ДНК значною мірою 

сприяли ідентифікації диких предків домашніх видів, створенню 

географічної структури генетичного різноманіття і розумінню процесів 

одомашнення тварин37. Стосовно гібридизації між породами та підвидами 
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свині дикої,  ці генетичні маркери приносять неоціненну користь – 

дозволяють оцінити ступінь інтрогресії. Особливої актуальності 

мітохондріальні та Y-хромосомні ДНК-маркери набувають, якщо розглядати 

інтрогресію у розрізі збереження генетичного різноманіття. Як відомо, серед 

основних причин генетичної ерозії виділяють саме використання 

чужорідного генетичного матеріалу. З огляду на це, дослідження інтрогресії 

є складовою збереження генетичної різноманітності порід 

сільськогосподарських тварин. Наприклад, згідно з історичними даними, 

сучасні породи свиней мають двоїсте походження – від європейських і 

азіатських місцевих порід. Це підтверджено існуванням у межах окремих 

порід як європейських, так і азійських мітохондріальних гаплотипів. Така 

ситуація характерна для порід канарійска чорна, німецький і бельгійський 

п'єтрен, велика біла та ландрас. На противагу цьому, серед різних типів 

іберійської і майоркської чорної порід виявлено лише європейські 

мітохондріальні гаплотипи38. Подібну картину спостерігають і для 

мангалицької породи свиней. У них було виявлено унікальні стародавні 

європейські поліморфізми в ділянці D-петлі мітохондріальної ДНК, однак 

вони існують майже винятково у складі європейських гаплотипів39. 

Натомість інша група дослідників визначила чотири різних гаплотипи серед 

свиней мангалицької породи, у тому числі спільні з іншими породами, що 

дало змогу зробити припущення про походження мангалицької породи від 

примітивних порід, які могли бути отримані безпосередньо шляхом 

одомашнення свині дикої40.  

Важливий аспект використання мітохондріальних та Y-хромосомних 

ДНК-маркерів у племінному тваринництві – система розведення за лініями 

та родинами. Аналіз сучасного стану племінного тваринництва, зроблено 

М. Гладієм та ін. (2014), дає змогу дійти висновку, що з урахуванням 

ситуації, яка склалась у племінному свинарстві України, актуальним 

вбачається аналіз генеалогічної структури наявних порід свиней та власної 

продуктивності ремонтного молодняку з можливістю забезпечення вимог 
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промислових комплексів у високопродуктивному молодняку41. За загальної 

однотипності тварин будь-якої породи характерним для неї і обов’язковим 

для успішної селекції є значний рівень внутріпородної мінливості. Тобто 

поняття константності (у сучасному селекційному контексті 

консолідованості) породи припускає абсолютну однотипність окремих 

особин, що її становлять. Вищий рівень консолідованості (відносного 

звуження мінливості) селекційних формувань  нижнього рівня 

внутріпородної структурної системної ієрархії (заводські лінії та родини, 

заводські типи тощо) вбачається більш обґрунтованим і бажаним, ніж 

високий рівень консолідованості породи в цілому42. Нарешті, як 

підкреслювали В.П. Буркат та Ю.П. Полупан (2004), головною метою 

розведення за лініями є збереження високих індивідуальних племінних 

якостей родоначальника у потомстві, тобто переведення їх у групову ознаку. 

Провідною теоретичною і практичною метою розведення за лініями є також 

фенотипічна й генотипна диференціація порід на якісно специфічні 

консолідовані групи, їхня структуризація як складних біологічних систем, 

забезпечення необхідного рівня внутрішньопородної міжгрупової 

мінливості43. Аналіз генеалогічної структури порід свиней, який було 

зроблено у 2003 та 2008 роках С.Л. Войтенко і Л.В. Вишневським, засвідчив 

досить суттєве збільшення кількості ліній і родин у найбільш численних 

породах – великій білій і ландрас за значної кількості номерних та 

одиничних ліній і родин зарубіжної селекції. Водночас було відмічено 

існування багатьох помилок у записах назв ліній і родин, наявності 

генеалогічних структурних одиниць з інших порід чи присвоєння 

неіснуючих в породі кличок. Позитивною була ситуація у менш чисельних 

породах, особливо вітчизняних, де створення чи ведення ліній і родин 

контролювалося науковцями44. 

Таким чином, коло теоретичних та практичних питань генетики 

сільськогосподарських тварин і, зокрема, свині свійської, до яких необхідно і 

можливо залучати мітохондріальні та Y-хромосомних ДНК-маркерів, є: 
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 встановлення молекулярно-генетичних специфічних характеристик 

порід в контексті збереження генетичних ресурсів 

сільськогосподарських тварин; 

 проведення генетичної експертизи походження племінних тварин; 

 характеристика напряму мікроеволюційних процесів у популяціях 

сільськогосподарських тварин; 

 виявлення гібридизації між видами або підвидами тварин, ідентифікації 

диких предків домашніх видів, створення географічної структури 

генетичного різноманіття і розуміння процесів одомашнення тварин; 

 оцінювання інтрогресії у розрізі збереження генетичного різноманіття; 

 аналіз генеалогічної структури порід свиней;  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано впродовж 2000–2015 років відповідно до 

планів науково-дослідних робіт лабораторії генетики Інституту свинарства і 

АПВ за держбюджетними темами:  

«Розробити та апробувати в існуючій системі селекції свиней ДНК-

маркери материнського типу наслідування 2000–2003» (№ державної 

реєстрації 030101U003257), 

«Удосконалити метод визначення  мітохондріальних гаплотипів свиней 

та дослідити можливість систематизації генеалогічних родин свиней на 

основі поліморфізму мітохондріальної ДНК 2004–2005» (№ державної 

реєстрації 030101U003257),«Розробити методологію збереження, відтворення 

та раціонального використання генофонду свиней миргородської породи на 

основі новітніх ДНК-технологій” на 2007–2008 роки» (номер державної 

реєстрації 0106U004214), «Розвиток племінної бази свиней полтавської 

м’ясної породи за рахунок створення нового селекційного стада стрес 

стійких тварин та використання сперми кнурів-плідників різних генотипів з 

метою одержання високопродуктивних помісей і гібридів для відгодівлі 

2006 р.», «Розробити методологію визначення поліморфізму 
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гетерохромосомної ДНК свині 2006–2010» (№ державної реєстрації 

0106U004219), «Розробити селекційно-генетичні методи і маркери 

удосконалення господарсько-корисних ознак свиней червоної білопоясою 

породи з метою їх стандартизації та ефективного використання в системах 

розведення для одержання високоякісної свинини 2011–2015» (№ державної 

реєстрації 0111U004046), «Дослідити закономірності впливу ефективного 

розміру популяції та ендогамії на швидкість генетичної диференціації 

популяцій свиней на основі аналізу молекулярно-генетичних маркерів 2011–

2015» (№ державної реєстрації 0111U004025), а також відповідно до плану 

НДР спільного Китайсько-українського проекту «Генетична диференціація 

євразійських порід свиней на основі древньої і сучасної ДНК 2011–2012» (№ 

державної реєстрації 0111U008357).  

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – теоретично 

обґрунтувати і розробити методичні підходи до визначення гаплотипів 

мітохондріальної та Y-хромосомної ДНК і експериментально їх перевірити 

шляхом встановлення специфічних молекулярно-генетичних характеристик 

ряду порід свиней, оцінювання придатності для генетичної експертизи та 

аналізу генеалогічних структур порід свиней і отримання характеристик 

мікроеволюційних процесів у породах свиней, які розводять в Україні. 

Для реалізації поставленої мети вирішували наступні завдання: 

– розробити та експериментально перевірити одно- та багатосайтовий 

способи гаплотипування;  

– дослідити поліморфізм мітохондріальної ДНК для встановлення 

молекулярно-генетичних характеристик транскордонних порід свиней, які 

розводять в Україні; 

– дослідити поліморфізм мітохондріальної ДНК для встановлення 

молекулярно-генетичних характеристик місцевих порід свиней України; 

– з використанням розробленого багатосайтового способу гаплотипування 

виконати реконструкцію походження місцевих порід свиней України; 
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– на основі аналізу поліморфізму мітохондріальної ДНК визначити  

філогенетичні зв’язки місцевих порід свиней України; 

– встановити однорідність генеалогічних родин на основі аналізу 

поліморфізму мітохондріальної ДНК різних порід свиней, які розводять в Україні; 

– визначити характер мікроеволюційних процесів у породах свиней, що 

розводять в Україні; 

– обґрунтувати встановлення чистопородності свиней на основі аналізу 

поліморфізму мітохондріальної ДНК; 

– оцінити можливість встановлення чистопородності свиней на основі 

аналізу поліморфізму гетерохромосомної ДНК; 

- встановити статеву належність біологічних зразків свиней на основі 

аналізу поліморфізму гетерохромосомної ДНК; 

–  обґрунтувати встановлення належності до виду Sus scrofa на основі аналізу 

поліморфізму мітохондріальної ДНК; 

– визначити зв’язок поліморфних варіантів мітохондріальної ДНК з  

функціональною активністю сперміїв;  

– встановити наявність гетероплазмії мітохондріальної ДНК; 

– визначити вплив ізоляції та міграції на генетичне різноманіття свиней на 

основі аналізу поліморфізму мітохондріальної ДНК; 

Об’єкт дослідження: поліморфізм мітохондріальної та 

гетерохромосомної ДНК свині свійської та дикої; 

Предмет досліджень: методи аналізу мітохондріальної і Y-

хромосомної ДНК, молекулярно-генетична характеристика транскордонних 

та місцевих порід свиней України, реконструкція їх походження, вплив ізоляції 

та міграції на генетичне різноманіття свиней, видова, породна, лінійна, та 

статева генетична експертиза, зв’язок поліморфних варіантів мітохондріальної 

ДНК з функціональної активності сперміїв.  

Методи дослідження. Поставлені в роботі завдання виконували з 

використанням біоінформаційних (порівняння досліджуваних нуклеотидних 

послідовностей з базою даних первинних нуклеотидних кислот та їх 



47 

 

ділянок, вирівнювання нуклеотидних послідовностей, розроблення структур 

олігонуклеотидних праймерів), молекулярно-генетичних (виділення 

нуклеїнових кислот, ампліфікація ДНК у ПЛР, гідроліз ДНК 

ендонуклеазами, електрофоретичне розділення продуктів гідролізу ДНК в 

агарозних і поліакриламідних гелях), зоотехнічних (визначення 

генеалогічної структуризації порід), фізіологічних (визначення 

терморезистентності та термостресостійкості сперми), статистичних (аналіз 

отриманих даних). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше теоретично 

обґрунтовано, розроблено, експериментально випробувано та впроваджено 

у виробництво багатосайтовий метод гаплотипування мітохондріальної ДНК 

для генетичної експертизи, встановлення молекулярно-генетичних 

характеристик та реконструкції походження порід свиней. 

Під час дослідження викопних кісток древньої свині (ІІІ ст. до н. е.), 

знайдених у поселенні Кітей на Керченському півострові в Криму,  з 

використанням розробленого методу гаплотипування мітохондріальної ДНК 

за однонуклеотидним поліморфізмом m.15527G>A було одержано нові дані, 

які дали змогу виключили їх материнське походження від дикої свині Італії. 

Вперше з використанням мітохондріальних ДНК-маркерів 

отримано молекулярно-генетичну характеристику місцевих порід 

України порід свиней: української степової білої, української степової 

рябої, миргородської, полтавської м’ясної, червоної білопоясої породи 

м’ясних свиней. 

Встановлено наявність унікального мітохондріального 

гаплотипу, що зустрічається у миргородської породи свиней та 

виведених з її використанням полтавської м’ясної і червоної 

білопоясої породи м’ясних свиней. 

З використанням мітохондріальних ДНК-маркерів набула подальшого 

розвитку історія походження української степової білої, української степової 
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рябої, миргородської, полтавської м’ясної та червоної білопоясої порід 

м’ясних свиней.  

Визначено, що всупереч спільності походження, мітохондріальні 

гаплотипи української степової білої та рябої порід утворили різні гаплогрупи. 

З використанням багатосайтового методу гаплотипування 

мітохондріальної ДНК за поліморфізмами m.15558-15562AATT>N, 

m.15580C>T, m.15616T>C, m.15714T>C, m.15758T>C та m.15918+>T 

проведено популяційно-генетичні дослідження місцевих та транскордонних 

порід свиней, які розводять в Україні, оцінено параметри їх гаплоїдної 

різноманітності, виявлено породоспецифічні гаплогрупи. 

Вперше в Україні розроблено методологію використання мітохондріальних 

ДНК-маркерів для контролю достовірності походження генеалогічних структур 

свиноматок та впроваджено у виробництво. Для  великої білої, полтавської 

м’ясної та червоної білопоясної порід м’ясних свиней встановлено генетичну 

неоднорідність багатьох генеалогічних родин свиноматок. 

Вперше в Україні розроблено методологію використання 

мітохондріальних ДНК-маркерів для контролю чистопородності по 

материнській лінії та впроваджено у практику генетичного контролю. 

Вперше в Україні запропоновано система молекулярно-генетичної 

ідентифікації виду Sus scrofa за мітохондріальними ДНК-маркерами з метою 

проведення моніторингових досліджень африканської чуми свиней. 

Доведено можливості багатосайтового методу гаплотипування 

мітохондріальної ДНК для аналізу популяційної структури порід свиней, 

визначення генетичної подібності гаплогруп порід та їх генеалогічних 

структур, оцінювання ступеня гаплоїдного різноманіття. 

Набула подальшого розвитку оцінка філогенетичних відносин 

українських місцевих порід свиней, яка була реконструйована за методом 

UPGMA на основі генетичних дистанцій NA, обчислених за  даними 

поліморфізму мітохондріальної ДНК – породи з різним напрямом 

продуктивності (м’ясо-сальним та м’ясним) утворили окремі кластери.  
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Зроблено припущення, що мітохондріальні гаплотипи можуть бути 

генетичними маркерами мітохондрій з різним рівнем експресії генів 

ферментів дихального ланцюга, які забезпечують кнурам з 

мітохондріальними гаплотипами G і N кращу терморезистентність сперміїв.  

Вперше в Україні встановлено відсутність поліморфізму в сайтах 

пізнавання ендонуклеази Tas I на ділянці між 1931 п.н. та 2464 п.н. локусу 

Y-хромосоми (GenBank: X12696), ДНК кнурів порід мейшан, велика чорна, 

ландрас, дюрок, йоркшир та миргородська. 

Вперше на основі локус-специфічної ампліфікації у ПЛР ділянки гену 

sry розроблено тест-систему для визначення статевої належності зразків 

тваринного походження виду Sus scrofa.  

Визначено два нових однонуклеотидні поліморфізми гена sry 

g.379C>A та g.454C>G у порівнянні з нуклеотидними послідовностями бази 

GenBank: AY842531, AY842530, AY842527, AY842528 та AY842529. 

Встановлена відсутність міжпородного поліморфізму трансльованої 

ділянки гена sry свиней порід велика біла, ландрас, дюрок, велика чорна, 

миргородська, мейшан та дикої для сайтів пізнавання ендонуклеаз рестрикції 

Ssi I,  Dpn I, Tas I та Tru I свідчить про надзвичайну селективну значимість 

гена sry.  

Вперше в Україні встановлено високу гомологію (87 %) промоторної 

ділянки гена sry з нуклеотидною послідовністю Х-хромосоми 

NW001886606.1, що було експериментально доведено ампліфікацію двох 

фрагментів розміром 445 п.н. та 300 п.н. для ДНК кнурів та 300 п.н. ДНК 

свиноматок і сиквенуванням цієї ділянки гена sry.  

Виявлено Alu I-поліморфізм довжин рестриктних фрагментів  ДНК 

породи ландрас у межах промоторної та трансльованої ділянок гена sry.  

Практичне значення одержаних результатів. Застосування 

багатосайтового способу визначення мітохондріальних гаплотипів свиней 

дасть змогу упорядкувати генеалогічні структури порід (родини 

свиноматок), що необхідно для раціонального використання потенціалу 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=2106
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продуктивності племінних ресурсів (деклараційний патент України 

№A61D7/00, 2005). 

Прийоми і заходи, направлені на виправлення помилок у племінних 

стадах, визначених ув ході виконання роботи, суттєво вплинуть на 

прискорення селекційного процесу під час удосконалення порід свиней у 

цілому та їх окремих генеалогічних структур.  

Встановлення специфічних молекулярно-генетичних характеристик 

місцевих порід України порід свиней уможливить занесення до 

Всесвітнього банку даних генетичних ресурсів сільськогосподарських 

тварин української степової білої, української степової рябої, 

миргородської, полтавської м’ясної, червоної порід м’ясних свиней, що 

сприятиме інтеграції України до світових продовольчих інституцій. 

Отримані у роботі дані про походження української степової білої, 

української степової рябої, миргородської, полтавської м’ясної та червоної 

білопоясої порід м’ясних свиней за мітохондріальними ДНК-маркерами 

дадуть змогу оптимізувати програми збереження малочисельних місцевих 

порід свиней України. 

Оцінка параметрів гаплоїдної різноманітності місцевих та 

транскордонних порід свиней з використанням багатосайтового методу 

гаплотипування мітохондріальної ДНК доповнює оцінку інбридингу та 

аутбридингу племінних стад; 

Методологія використання мітохондріальних ДНК-маркерів для 

контролю чистопородності по материнській лінії значно розширює 

можливості практики генетичного контролю. 

Запропонована система молекулярно-генетичної ідентифікації виду 

Sus scrofa за мітохондріальними ДНК-маркерами уможливлює проведення 

прижиттєвого масового збору зразків диких свиней для моніторингових 

досліджень африканської чуми свиней. 
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Одержані результати про кращу терморезистентність сперміїв кнурів з 

мітохондріальними гаплотипами G і N можуть бути використані як 

генетичні маркери під час кріоконсервації сперми.  

Розроблена тест-система на основі локус-специфічної ампліфікації у 

ПЛР ділянки гена sry для визначення статевої належності зразків тваринного 

походження виду Sus scrofa може бути використана у криміналістиці.  

Практичне значення отриманих результатів підтверджено трьома актами 

впровадження у виробництво.  

Отримані результати впроваджено у навчальний процес профільних 

кафедр вищих навчальних закладів України, що підтверджено трьома 

картками зворотного зв’язку.  

На основі отриманих експериментальних даних було розроблено 

«Інструкція з геномного типування в свинарстві для проведення генетичних 

досліджень за ДНК-маркерами», затверджена та рекомендована до 

впровадження Секцією виробництва та переробки продукції тваринництва і 

птахівництва Науково – технічної ради Міністерства аграрної політики 

України (протокол № 5 від 14 грудня 2010 р.); методичні рекомендації 

«Спосіб прижиттєвого відбору слини від диких кабанів з метою 

моніторингових досліджень африканської чуми свиней» розглянуті та 

затверджені науково-методичною радою Державної фітосанітарної служби 

України (протокол № 1 від 19.12.2013 р.); методичні рекомендації 

«Використання мітохондріальних ДНК-маркерів для контролю достовірності 

походження генеалогічних структур свиноматок» розглянуто та затверджено 

науково-технічною радою Міністерства аграрної політики та продовольства 

України (протокол № 1 від 28 листопада 2014 року). 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто обґрунтовано 

наукову концепцію з теми дисертаційної роботи, визначено мету і основні 

завдання досліджень, опрацьовано літературні джерела, розроблено 

загальну методику досліджень, виконано обсяг запланованих робіт, 

статистичну обробку даних, аналіз і узагальнення отриманих результатів, 
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сформульовано пропозиції виробництву. Обсяг матеріалів спільних 

досліджень, використаних в роботі, погоджено зі співавторами публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

з дисертаційної роботи оприлюднено в доповідях на Міжнародних 

конференціях: «Актуальные проблемы интенсивного развития 

животноводства» (Горки, Білорусь, 2012); «Современные проблемы 

интенсификации производства свинины» (Ульяновськ, Росія, 2007); 

«Современные проблемы и технологические инновации производстве 

свинины в странах СНГ» (Чебоксари, Росія, 2013); «XXVI науково-

практична конференція» ( Дніпропетровськ, 2007); «ХІІІ 

Международная научно-практическая конференция по свиноводству» 

(Жодино, Білорусь, 2006).  

Координаційній нараді співвиконавців науково-технічної програми 

УААН «Збереження генофонду сільськогосподарських тварин» (Чубинське, 

2010); «Селекційно-технологічні аспекти розвитку свинарства в різних 

регіонах світу» (Миколаїв, 2006); творчій дискусії «Геномна селекція у 

тваринництві: стан та перспективи розвитку» (Київ, 2011); засіданні робочої 

групи спільного Китайсько-українського проекту «Генетична диференціація 

євразійських порід свиней на основі древньої і сучасної ДНК» ( Пекін, 

Китай, 2011); засіданні робочої групи міжнародного наукового проекту 

«EXCELMEAT» (Ллейда, Іспанія, 2014); «Фундаментальные и прикладные 

проблемы повышения продуктивности животных и конкурентоспособности 

продукции животноводства в современных экономических условиях АПК 

РФ» (Ульяновськ, Росія, 2015); засіданнях вченої ради Інституту свинарства 

і АПВ НААНУ (2000–2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано робіт – 44, серед них 

монографій – 1, публікації у виданнях іноземних держав або у виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз – 7, статей у 

фахових виданнях (сільськогосподарські науки) – 19, авторських свідоцтв 
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(патентів) – 1, праць апробаційного характеру – 12, статей у фахових 

виданнях (біологічні науки) – 2, методичних рекомендацій – 2. 

Обсяг та структура дисертації.  Дисертаційна робота складається зі 

анотацій українською та англійською мовами, змісту, переліку умовних 

позначень, вступу, дев’яти основних розділів: огляду літератури (розділ 1), 

матеріалів і методів досліджень (розділ 2), результатів власних досліджень та 

їх обговорення (розділ 3), анлізу і узагальнення отриманих результатів 

(розділ 4.) висновків, списку використаних джерел (317 джерел) та 12 

додатків. Роботу розміщено на 317 сторінках комп’ютерного тексту. 

Основний текст містить 19 таблиць, 61 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1  

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

  

Мітохондрія – органоїд еукаріотичної клітини. Слово мітохондрія 

походить від грецьких μίτος – нитка і χονδρίον – зерно. Діаметр мітохондрій – 

від 0,5 до 10,0 мкм. Кількість мітохондрій в одній клітині сягає 100 тисяч і 

більше45. Частка мітохондріальної ДНК від загального вмісту ДНК у клітині 

сягає 5 %46. 

 

1.1. Будова мітохондрій 

 

Мітохондрія як органела клітини має наступну будову. Вона 

обмежена двома мембранами товщиною 7 нм, утвореними подвійним шаром 

фосфоліпідів і білків. Розрізняють зовнішню та внутрішню мембрани, між 

якими є перемітохондріальний простір, де відбувається накопичення йонів 

водню Н+. Зовнішня мембрана відділяє мітохондрію від гіалоплазми і має 

гладеньку поверхню. Внутрішня мембрана утворює безліч складок, 

направлених всередину мітохондрії, – так званих крист. На мембранах крист 

або всередині неї розташовуються ферменти, у тому числі переносники 

електронів та йонів водню Н+, які беруть участь у кисневому диханні. 

Зовнішня мембрана вирізняється високою проникністю для багатьох сполук. 

Внутрішня мембрана менш проникна, вона має високе співвідношення 

фосфоліпідів і білків (3 до 1 за масою). На відміну від зовнішньої мембрани, 

внутрішня мембрана не містить пор йонів і тому вони переносяться за 

допомогою міжмембранних транспортних білків. Внутрішній уміст 

мітохондрії (матрикс) за складом близький до цитоплазми. Матрикс містить 

різні білки, у тому числі ферменти, ДНК, транспортні і рибосомальні РНК, 

амінокислоти, рибосоми, низку вітамінів47. 
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1.2. Функції мітохондрій 

  

Мітохондрії відіграють центральну роль в обміні речовин, апоптозі 48, 

розвитку різних патологій49 та процесах старіння організму50. Так, 

дослідження вмісту мітохондріальної ДНК показало, що число копій 

мітохондріальної ДНК достовірно корелює з віком51. Розвиток патологій 

пов’язаний із забезпеченням клітин енергією. Запасена у вигляді АТФ енергія 

трансформується в різних клітинах по-різному. У м'язових клітинах – у 

механічну енергію, у нервових – у біоелектричну. У клітинах канальцевого 

епітелію нирок – у енергію активного транспорту. Якщо з якихось причин 

мітохондрії працюють погано, той або інший орган постійно недоодержує 

необхідної йому енергії, і рано чи пізно в ньому можуть виникнути 

патологічні зміни. Такі патологічні зміни умовно об’єднують терміном 

«мітохондріальні хвороби»52. Порушення роботи мітохондріального 

дихального ланцюга (білків – компонентів ферментних комплексів окисного 

фосфорилювання) може виникнути не лише за рахунок патологічних змін у 

мітохондріях. З огляду на те, що дихальний ланцюг знаходиться під 

подвійним контролем мітохондріального і ядерного геномів, генетична 

класифікація мітохондріальних хвороб визначає порушення внаслідок 

мутацій мітохондріальної ДНК, які успадковуються за материнським типом, 

та порушення внаслідок мутацій ядерної ДНК, які успадковуються за 

Менделкм. В свою чергу, мутації мітохондріальної ДНК можуть бути 

поділені на ті, що порушують синтез мітохондріальних білків в цілому, та ті, 

що впливають лише на експресію одного із 13 ферментів респіраторного 

ланцюга53.  

У спеціалізованих тканинах деяких організмів головною функцією 

мітохондрій є виробництво тепла, що здійснюється завдяки роз'єднанню 

процесів окисного фосфорилювання та синтезу АТФ. Зокрема, таку 

особливість має бурий жир, наявний у новонароджених ссавців і тварин, які 

впадають у сплячку. Накопичення йонів Са в матриксі мітохондрій 
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супроводжується збільшенням поляризації внутрішньої мембрани, 

зростанням швидкості синтезу АТР та транспортуванням метаболітів. 

Дисипація (лат. dissipatio – розсіювання) мембранного потенціалу 

мітохондрій гальмує надходження Са2+ до матриксу шляхом розсіювання 

енергії з трансформацією її у тепло. До основних систем, що забезпечують 

накопичення Са2+ в матриксі, відносять мітохондріальний уніпортер, систему 

швидкого захоплення катіона (RaM) та ріанодинчутливі Са2+-канали (RyR). 

Вихід Са2+ з мітохондрій забезпечується Na+-залежними та Na+-незалежними 

Са2+-обмінниками. Пора транзієнтної проникності також може 

функціонувати як система виходу позитивно зарядженів іонів кальцію54. 

 

1.3. Утворення енергії у мітохондріях 

 

Енергія у вигляді молекули АТФ може утворюватися двома шляхами: 

у результаті субстратного фосфорилювання або в процесі мембранного 

фосфорилювання, пов'язаного з використанням енергії трансмембранного 

електрохімічного градієнта протонів (йонів водню Н+). Мітохондрії 

реалізують обидва ці шляхи. Перший відбувається у матриксі під час 

початкових процесів окиснення субстрату, а другий – на кристах мітохондрій 

і завершує процеси енерготворення. Своєрідність мітохондрій як органел 

еукаріотичної клітини, що синтезують енергію, визначає саме другий шлях 

утворення АТФ.Він отримав назву хеміосмотичного спряження, який було 

запропоновано англійським біохіміком Пітером Мітчеллом у 1961 році. По 

суті це послідовне перетворення хімічної енергії еквівалентів відновлення 

НАДН у електрохімічний протонний градієнт ΔμН+ по обидві сторони 

внутрішньої мембрани мітохондрії. Цей електрохімічний протонний градієнт 

приводить у дію мембранно-зв'язану АТФ-синтетазу, яка утворює 

макроергетичні зв'язки у молекулі АТФ. Продукти гліколізу та метаболізму 

жирних кислот транспортуються із цитоплазми до мітохондрій, де 

перетворюються у ацетил-СоА, а потім у циклі лимонної кислоти 
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окиснюються до діоксиду вуглецю. У тому самому циклі лимонної кислоти 

як субстрати окиснення виступають і трансаміновані амінокислоти: або через 

утворення ацетил-СоА, або через утворення пірувату з аланіну, 

оксалоацетату з аспартату, а α-кетоглутарату із глутамату. У матриксі 

мітохондрій відбувається перетворення пірувату і жирних кислот, що 

надходять з цитоплазми до мітохондрії, у ацетил-СоА, а також окиснення у 

циклі Кребса ацетил-СоА з утворенням НАДН+ і двох молекул СО2. На 

кристах мітохондрій відбувається перенесення електронів з НАДН на кисень 

дихальним ланцюгом з утворенням Н2О та АТФ у результаті дії мембранного 

АТФ-синтетазного комплексу. У цитоплазмі клітини молекула глюкози з 

шістьма атомами вуглецю за рахунок 10 окремих ферментативних реакцій 

гліколізу частково окислюється до двох молекул пірувату з трьома атомами 

вуглецю, при цьому утворюються дві молекули АТФ. Потім піруват 

переноситься з цитозолю через зовнішню і внутрішню мембрани до 

матриксу, де спочатку декарбоксилюється з перетворенням на ацетил-СоА. 

Цей процес каталізується великим піруватдегідрогеназним комплексом, що 

складається з трьох ферментів, п'яти коферментів і двох регуляторних білків. 

Так само, жирні кислоти, отримані під час розщеплення нерозчинних 

тригліцеридів у цитоплазмі, переносяться до мітохондріального матриксу у 

вигляді ацил-СоА-похідних і піддаються бета-окисненню з утворенням 

ацетил-СоА. 

На наступному етапі, який також відбувається в матриксі мітохондрії, 

ацетил-СоА повністю окиснюється в циклі Кребса. У його роботі задіяні 

чотири окремих ферменти, які за кожен цикл забезпечують розпад ацетил-

СоА на два атоми вуглецю у вигляді СО2. Цей процес забезпечує утворення 

однієї молекули ГТФ, а також НАДН – високоенергетичної проміжної 

сполуки, яка легко віддає електрони до ланцюгу перенесення електронів на 

кристи мітохондрій55. 

Електронно-транспортний ланцюг ферментів, що здійснюють 

послідовне перенесення електронів від НАДН до кисню, часто називають 
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«дихальним ланцюгом». При цьому трансформація енергії окиснення 

здійснюється ферментами, розташованими на кристах мітохондрій, 

переносять протони гідрогену з матриксу мітохондрії до міжмембранного 

простору. У цьому полягає принципова відмінність роботи оксидоредуктаз 

дихального ланцюга від функціонування ферментів, які каталізують реакції у 

гомогенному (ізотропному) розчині без напряму реакції у просторі. 

Весь процес перенесення електрона дихальним ланцюгом може бути 

розбитий на три стадії, кожна з яких каталізується окремими 

трансмембранними ліпопротеїдними комплексами (I, III і IV), вбудованими у 

мембрану кристи мітохондрії. До складу кожного з названих комплексів 

входять наступні компоненти: великий олігомерний фермент, що каталізує 

перенесення електронів, небілкові органічні (простетичні) групи, що 

приймають і віддають електрони та білки, що забезпечують рух електронів. 

Кожен з цих комплексів здійснює перенесення електронів від донора до 

акцептора за градієнтом редокс-потенціалу  через ряд послідовно 

функціонуючих переносників. У дихальному ланцюгу мітохондрій 

переносниками є жиророзчинні молекули убіхінону, які мігрують у площині 

мембрани, а також невеликі  водорозчинні білки (13 кДа), що містять 

ковалентно зв'язаний гем – цитохроми с. При цьому три з п'яти компонентів, 

що складають дихальний ланцюг, працюють так, що перенесення електронів 

супроводжується перенесенням протонів через мембрану крист мітохондрій 

у напрямф від матриксу до міжмембранного простору. 

Дихальний ланцюг починається з комплексу I (НАДН-убіхінон-

оксидоредуктаза), який складається якнайменше з 26 поліпептидів і має 

молекулярну масу приблизно 850 кДа. Функціональна активність цього 

комплексу визначається більш як 20 атомами заліза, оточеними атомами 

сірки, а також флавіном (флавінмононуклеотидом – похідним вітаміну 

рибофлавіну). Комплекс I каталізує окиснення НАДН, відщеплюючи від 

нього два електрони, які після перенесення окиснювально-відновним 

компонентам комплексу I потрапляють до молекули-переносника, якою 
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виступає убіхінон (Q). Останній здатний східчасто відновлюватися, 

приймаючи на себе по два електрони та протони і у такий спосіб 

перетворюючись на відновлену форму – убіхінол (QH2). Функція убіхінолу 

(коферменту QH2) як переносника відновного еквіваленту у дихальному 

ланцюзі має велике значення для живих організмів. У разіПри відновлення 

хінон перетворюється на ароматичний гідрохінон (убіхінол). 

Енергетичний потенціал (запас енергії) у молекулі убіхінону істотно 

нижчий, ніж у молекулі НАДН, а різниця тимчасово запасається у вигляді 

електрохімічного протонного градієнта. Останній виникає у результаті того, 

що перенесення електронів по простетичній групі комплексу I зумовлює 

зниження енергетичного потенціалу електронів та супроводжується 

трансмембранним перенесенням двох протонів з матриксу до 

міжмембранного простору мітохондрій. 

Відновлений убіхінол мігрує у площині мембрани, де досягає другого 

ферменту дихального ланцюга – комплексу III (bc1). Останній являє собою 

димер з субодиниць b і c1 (молекулярна маса більш як 300 кДа), 

сформований з восьми поліпептидів і містить атоми заліза як у оточенні 

атомів сірки, так і у вигляді комплексів з гемами b (I), b (II) і c1 – складними 

гетероциклічними молекулами з чотирма атомами азоту56. Комплекс III 

каталізує реакцію відновлення убіхінолу до убіхінону з передачею електронів 

на атом заліза другого переносника – цитохрому c, що знаходиться у 

міжмембранному просторі. Водночас від убіхінолу відщеплюється два 

протони водню, які він переносяться до міжмембранного простору, 

продовжуючи формування електрохімічного градієнту. Нарешті, ще два 

протони водню переносяться до міжмембранного простору мітохондрії за 

рахунок енергії електронів, які проходять по простетичних групах комплексу 

III. 

Остання стадія каталізується комплексом IV (цитохром c-оксидаза) з 

молекулярною масою приблизно 200 кДа, що складається з 10–13 

поліпептидних ланцюгів і двох різних гемів, що включають декілька атомів 



60 

 

міді, зв'язаних з білками. Водночас електрони, які відбираються від 

відновленого цитохрому c, пройшовши  атомами заліза і міді у складі 

комплексу IV, потрапляють на пов'язаний у активному центрі цього 

ферменту кисень, що завершується утворенням води. 

Таким чином, сумарна реакція, що каталізується ферментами 

дихального ланцюга, полягає в окисненні НАДН киснем з утворенням води. 

По суті цей процес полягає в ступінчастому перенесенні електронів між 

атомами металів, присутніх у простетичних групах білкових комплексів 

дихального ланцюга, де кожний наступний комплекс має вищу спорідненість 

до електрона, ніж попередній. При цьому самі електрони передаються по 

ланцюгу доти, доки не з'єднаються з молекулярним киснем, який має 

найбільшу спорідненість до електронів. Енергія, що звільняється при цьому, 

запасається у вигляді електрохімічного (протонного) градієнту по обидві 

сторони внутрішньої мембрани мітохондрій. Таким чином, у процесі 

транспорту по дихальному ланцюгу пари електронів «перекачується» від 

трьох до шести протонів. 

Завершальним етапом функціонування мітохондрії є генерація АТФ, 

яка здійснюється вбудованим у внутрішню мембрану макромолекулярним 

комплексом АТФ-синтетазою з молекулярною масою 500 кДа. Цей комплекс 

каталізує синтез АТФ шляхом конверсії енергії трансмембранного 

електрохімічного градієнту протонів водню в енергію макроенергетичних 

зв'язків молекули АТФ. 

 

1.4. Організація мітохондріального геному 

 

Мітохондріальний геном еукаріот існує окремо від ядерного 

хроматину. ДНК мітохондрій має вигляд циклічних молекул, які не 

утворюють зв’язки з гістонами. Тільки у представників класів кубомедуз 

(Cubozoa), сцифоїдних медуз (Scyphozoa) та гідроїдних (Hydrozoa) виявлено 

лінійну мітохондріальну ДНК57. 
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1.4.1. Реплікація мітохондріальної ДНК 

Двониткова молекула мітохондріальної ДНК за плавучою густиною 

ділиться на два ланцюги – важкий (англ. heavy – Н), та легкий (англ. light – 

L). Довший Н-ланцюг утворює неспарену одноланцюгову ділянку, яка не 

містить генів і має назву D-петлі (англ. displacement loop – петля заміщення). 

Ця ділянка відповідає за процес ініціації реплікації та транскрипції. На ній 

знаходиться точка початку реплікації (англ. origin of replication), або 

скорочено ori. Мітохондріальна ДНК багатьох організмів має дві нуклеотидні 

послідовності ori, які мають назву oriH та oriL, розташовані відповідно на 

важкому та легкому ланцюгах. Сьогодні існують дві можливі моделі 

реплікації мітохондріальної ДНК – асинхронний та синхронний. Згідно з 

першим, реплікація починається в точці oriH і деново синтезована ДНК 

рухається по важкому ланцюгу до oriL, після чого починається реплікація 

легкого ланцюга, але у в протилежному напрямі58. У альтернативній моделі 

реплікація також починається в oriH, однак синтез обох ланцюгів 

відбувається одночасно – так звана синхронна модель59. Залежно від стану 

клітини реплікація може відбуватися за тим чи іншим механізмом. Так, на 

стаціонарній фазі росту мітохондріальна ДНК реплікується за синхронним 

механізмом, але коли необхідно швидко збільшити число мітохондрій, 

відбувається перемикання на асинхронний механізм реплікації60. 

Мітохондріальна ДНК реплікується за допомогою ДНК-полімерази гама-

тримерного білкового комплексу, що складається із каталітичної субодиниці 

розміром 140 кДа і допоміжної димерної субодиниці розміром 55 кДа. Ген, 

який кодує каталітичну субодиницю, одержав назву ДНК-полімераза гама 

(англ. DNA polymerase gamma – POLG), відповідно допоміжна димерна 

субодиниця кодується геном POLG2. Каталітична субодиниця має три 

ферментативні активності: ДНК-полімеразна активність репараційну 

функція, що об’єднує 3'–5' екзонуклеазну активність для визначення невірно 

включених нуклеотидів і для їх вирізання, та лігазна 5'-dRP активність61. 

Нуклеотидну послідовність гена POLG сиквенували в рамках проекту 



62 

 

«Геном свині» (англ. Swine Genome Sequencing Project) з кодом доступу 

банку генів (GeneBank NC010449.4) і визначили локалізацію на хромосомі 

762.  

 

1.4.2. Розмір мітохондріального геному 

Загальний розмір мітохондріального геному вказують за Н-ланцюгом. 

У тварин мітохондріальна ДНК зазвичай має невеликий розмір – 15–20 тисяч 

пар нуклеотидів (п.н.). У свині він становить 16679 п.н.63. Для порівняння, у 

коня – 16660 п.н.64, у вівці – 16616 п.н.65, у кроля – 17245 п.н.66. 

 

1.4.3. Гени мітохондріального геному свині 

Мітохондріальний геном ссавців налічує 30–40 генів, хоча 

зустрічаються геноми мітохондрій, що мають набагато більший розмір, 

встановлено, що це результат дуплікації ділянок мтДНК, а не зміни у 

послідовності гена67,68. Мітохондріальний геном свиней містить 37 генів, з 

яких 13 – гени, що кодують білки: NADH1, NADH2, COI, COII, ATPase 8, 

ATPase 6, COIII, NADH3, NADH4L, NADH4, NADH5, NADH6, Cyt b та 22 – 

гени транспортних РНК. Крім того, мітохондріальний геном свині кодує 16S 

рРНК великої та 12S рРНК малої субодиниць рибосом63.  

Лінійне розташування генів мітохондрії свині наступне: 12S ribosomal 

RNA; 12S rRNA gene; 16S ribosomal RNA; 16S rRNA gene; ATPase 6 gene; 

ATPase 8 gene; ATPase subunit 6; COI gene; COII gene; COIII gene; cytb gene; 

cytochrome b; cytochrome oxidase subunit I; cytochrome oxidase subunit II; 

cytochrome oxidase subunit III; mitochondrion; NADH dehydrogenase subunit 1; 

NADH dehydrogenase subunit 2; NADH dehydrogenase subunit 3; NADH 

dehydrogenase subunit 4; NADH dehydrogenase subunit 4L; NADH 

dehydrogenase subunit 5; NADH dehydrogenase subunit 6; NADH1 gene; 

NADH2 gene; NADH3 gene; NADH4 gene; NADH4L gene; NADH5 gene; 

NADH6 gene; transfer RNA-Ala; transfer RNA-Arg; transfer RNA-Asn; transfer 

RNA-Asp; transfer RNA-Cys; transfer RNA-Gln; transfer  RNA-Glu; transfer 
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RNA-Gly; transfer RNA-His; transfer RNA-Ile;  transfer RNA-Leu(CUN); transfer 

RNA-Leu(UUR); transfer RNA-Lys; transfer RNA-Met; transfer RNA-Phe; 

transfer RNA-Pro; transfer RNA-Ser(AGY); transfer RNA-Ser(UCN); transfer 

RNA-Thr; transfer RNA-Tyr; transfer RNA-Val; tRNA-Ala; tRNA-Arg; tRNA-

Asn; tRNA-Asp; tRNA-Cys; tRNA-Gln; tRNA-Glu; tRNA-Gly; tRNA-His; 

tRNA-Ile; tRNA-Leu(CUN); tRNA-Leu(UUR); tRNA-Lys; tRNA-Met; tRNA-

Phe; tRNA-Pro; tRNA-Ser(AGY); tRNA-Ser(UCN); tRNA-Thr; tRNA-Trp; 

tRNA-Tyr; tRNA-Val. 

Як було встановлено пізніше, мітохондріальний геном свині не має 

сталої довжини через присутність тандемних повторів зі змінним числом 

(CGTGCGTACA)n, що знаходяться на ділянці D-петлі, однонуклеотидних 

інерцій та дилецій. Постійними у всіх підвидах диких та породах домашніх 

свиней є 2 гени рибосомальних РНК –12S та 16S рРНК, 22 гени транспортних 

РНК і 13 генів, що кодують білки. Також для мітохондріального геному свині 

визначено малу кількість міжгенних нуклеотидів, натомість виявлено 

перекривання між генами, що кодують білки, та генами тРНК так, як і у 

інших парнокопитних Artiodactyla69. У зв’язку з цим, повна нуклеотидна 

послідовність мітохондріального геному свині (Sus scrofa) в залежності від 

підвиду дикої чи породи домашньої має різну довжину. Так, наприклад, 

нуклеотидні послідовності мітохондріальних геномів підвидів диких свиней 

наступні: італійський – 15979 п.н., центрально-європейський – 16940 п.н. та 

16941 п.н., південно-китайський – 16733 п.н. Для порід домашніх свиней 

наступні: беркшир – 16552 п.н., гемпшир – 16541 п.н., п’єтрен – 16612 п.н., 

корейська місцева свиня – 16625 п.н., йоркшир – 16711 п.н., мейшан – 16770 

п.н., дюрок – 16941 п.н., іберійська – 16941. Навіть серед однієї породи 

нуклеотидні послідовності мітохондріальних геномів можуть мати різну 

довжину, зокрема для породи ландрас  сьогодні відомі геноми з розміром  

15978–15977 п.н., для великої білої – 16610–15976–16537 п.н.70,71. Це 

пов’язано з походженням сучасних транскордонних порід від місцевих 

свиней, як Європи так і Азії72. 
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1.4.4. Генетичний код мітохондрій 

Тривалий час вважали, що генетичний код універсальний, тобто ті 

самі триплети кодують однакові амінокислоти у бактерій, вірусів, грибів, 

рослин і тварин. Англійський дослідник Беррел у 1980 році порівняв 

структуру одного з мітохондріальних генів теляти з послідовністю 

амінокислот, що кодується цим геном. Виявилося, що генетичний код 

мітохондрій великої рогатої худоби (як і людини) не просто відрізняється від 

універсального, він «ідеальний», тобто відповідає наступному правилу: 

«якщо два кодони мають два однакових нуклеотиди, а третій нуклеотид 

належить до одного класу (пуринових – А, G, або піримідинових – U, C), то 

вони кодують ту саму амінокислоту»73. В універсальному коді є два винятки 

із цього правила: триплет АUА кодує ізолейцин, а кодон АUG – метіонін, 

тимчасом в ідеальному коді мітохондрій  метіонін кодує триплет AUA. В 

універсальному коді кодон AUG – ініціюючий, а стоп-кодон UGA зупиняє 

синтез поліпептиду, тимчасом у коді мітохондрій для термінації трансляції 

використовуються кодони AGA або AGG, а стоп-кодон універсального коду 

UGG у мітохондрій кодує триптофан. Ідеальний код властивий не всім 

описаним мітохондріям, але в жодній з них не зустрічається універсальний 

генетичний код. 

 

1.4.5. Мітохондріальні рибосоми 

Мітохондріальні 55S рибосоми ссавців відрізняються від 70S 

бактеріальних та 80S цитоплазматичних рибосом. Для мітохондріальних 

рибосом тварин характерний дуже низький уміст РНК і, як наслідок, нижчий 

коефіцієнт седиментації (~ 55S). Коефіцієнти седиментації великої і малої 

субодиниць мітохондріальних рибосом становлять відповідно ~ 39S і ~ 28S.  

Великі і малі субодиниці мітохондріальних рибосом містять у своєму складі 

16S і 12S рРНК. Невелика 5S рРНК, характерна для звичайних рибосом, у 

мітохондріальних рибосомах відсутня. Низька масова частка рРНК 
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компенсується підвищеним умістом MRPs-білків (англ. mitochondrial 

ribosomal proteins – MRPs), тому їх сумарна молекулярна маса наближається 

до такої у рибосом бактерій. Вважають, що частина MRPs могла взяти на 

себе функції відсутніх рРНК. За допомогою двовимірного електрофорезу 

вдається виявляти 85 MRPs у ВРХ та 86 мітохондріальних рибосомальних 

білків у щура. Точна кількість білків, з яких утворені ці рибосоми, 

залишається невідомою, оскільки електрофоретично виявляються 

поліпептиди, які можуть являти собою продукти протеолітичної деградації 

або бути попередниками їх зрілих форм74. 

 

1.4.6. Вміст мітохондріальної ДНК 

Вміст мітохондріальної ДНК позитивно корелює з кількістю і 

розміром мітохондрій75. Токсикологічні дослідження показали, що кількість 

мітохондріальної ДНК може змінюваться залежно від впливу навколишнього 

середовища, включаючи низькі дози бензолу76 і тютюнового диму77–79. На 

відміну від ядерної, мітохондріальна ДНК не має захисного шару гістонів або 

інших специфічних білків, реплікація її відбувається частіше за ядерну, і вона 

не має ефективного механізму репарації ДНК80-82. Більш того, 

мітохондріальна ДНК знаходиться поблизу внутрішньої мембрани 

мітохондрії і, таким чином, постійно піддається дії високих рівнів вільних 

радикалів з електрон-транспортного ланцюгу (комплексу біохімічних 

реакцій, синтезу АТФ)79. 

Вміст мітохондріальної ДНК також важливий для успішного 

запліднення і ембріонального розвитку. Під час запліднення in vitro було 

оцінено різні параметри дозрівання ооцитів свині, зокрема цитоплазматичний 

об’єм, відсоток запліднення, кількість мітохондрій, яка визначала число 

копій мітохондріальної ДНК, і чи рівномірно мітохондрії розподілені між 

бластомерами кожного ембріона. Було зафіксовано значну різницю в 

кількості копій мітохондріальної ДНК між заплідненими і незаплідненими 

яйцеклітинами і нерівномірну сегрегацію мітохондріальної ДНК між 
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бластомерами на ранніх стадіях дроблення. Таким чином, було 

продемонстровано взаємозв'язок між дозріванням ооцитів, 

цитоплазматичним об’ємом, кількістю копій мітохондріальної ДНК та 

кінцевим результатом запліднення. Цією роботою було показано, що 

кількість копій мітохондріальної ДНК суттєва для успішного запліднення і 

ембріонального розвитку83. 

Сьогодні вже відомо, що кількість мітохондрій регулюється 

біогенезом і поділом. Ці процеси контролюються клітинними факторами, 

такими як, наприклад, факторами реплікації мітохондріальної ДНК. До 

механізмів, які дають змогу синхронізувати клітинну проліферацію з 

реплікацією мітохондріального геному відносять регуляторні білки Ras, так 

звані малі G-білки (малі ГТФази) і p66Shc (англ. Src homology 2 domain 

containing transforming protein 1). Білки Ras опосередковують різні рецептор-

трансдуковані мітогенні сигнали. Білок р66Shc генетично детермінанує 

тривалість життя ссавців і бере участь у регуляції передачі сигналів 

рецепторів та реалізації різних функцій мітохондрій. Експериментально 

доведено, що експресія p66Shc зумовлює реплікацію мітохондріальної ДНК як 

у пробірці, так і в природних умовах. Оскільки мітохондріальна ДНК 

реплікується упродовж певної фази клітинного циклу (S-фаза), цей процес 

регулюється мітогенними факторами росту. Тільки після реплікації 

мітохондріальної ДНК включається наступна Ras-індукована клітинна 

проліферація84. 

Розвиток яйцеклітини також пов'язаний з числом копій 

мітохондріальної ДНК. Збагачення культурального середовища 

нейрегуліном-1 (англ. neuregulin 1 – NRG1) збільшило кількість копій 

мітохондріальної ДНК і, таким чином, створило умови для поліпшення 

якості ооцитів свиней85. 
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1.4.7. Еволюція мітохондріального геному 

В останні кілька років було висловлено припущення, що мінливість 

мітохондріальної ДНК в організмі людини та інших видів ссавців описується 

не нейтральною моделлю, а, імовірно, знаходиться під дією негативного 

відбору. Дію негативного відбору (англ. purifying selection), який інколи 

називають стабілізуючим, на мітохондріальний геном традиційно оцінюють 

за співвідношенням несинонімічних та синонімічних мутацій без урахування 

відносного віку кожної мутації. Відносний вік мутацій може бути визначено 

за допомогою філогенетичного аналізу молекул мітохондріальної ДНК 

завдяки відсутності рекомбінаційної мінливості. Включення мутації 

тимчасового порядку до філогенетичного аналізу і прогнозованих показників 

шкідливості для несинонімічних мутацій уможливлює кількісне оцінювання 

ефекту негативного відбору на мітохондріальний геном. З урахуванням 

додаткової філогенетичної інформації було показано, що негативний відбір, 

безсумнівно, діє на мітохондріальні геноми низки видів ссавців, зокрема Bos 

sp., Canis lupus, Mus musculus, Orcinus orca, Pan sp. та Sus scrofa. Отримані 

дані віку предків різних видів ссавців дали змогу відкалібрувати криву 

частоти мутацій  і прийняти до уваги дію негативного відбору. Попередні 

оцінки середньої швидкості мутації мітохондріального геному ссавців 

становили 1.096×10-8 (1,096E-08) мутацій/сайтів/за рік86, а з урахуванням 

відкаліброваної кривої частоти мутацій було отримано оцінку 9,046×10-9 

(9,046E-09) мутацій/сайтів/за рік, що у 1,21 разів нижча87. 

 

1.4.8. Роль мітохондрій у фізіології сперми 

Упродовж тривалого часу роль мітохондрій у фізіології сперми і за 

різних патологій було  значною мірою ігноровано. Недавні дослідження 

вказують на мітохондрії як головну органелу, яка відіграє ключову роль у 

функціонуванні сперміїв. Особливу увагу звертають на такий практичний 

аспект ролі мітохондрій, як головне джерело сублетальних пошкоджень після 

кріоконсервації88. Спермій – вузько спеціалізована клітина, головною 
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функцією якої є транспорт під час запліднення чоловічого гаплоїдного 

геному через жіночий статевий тракт до ооциту. Під час дозрівання в 

сім'яниках сперматозоїди звільняються від більшості органел клітини, які 

містяться в акросомі. Залишається деяка кількість мітохондрій, які містяться 

в середній частині хвоста зрілого спермію. Останні відіграють критичну роль 

безпосередньо під час запліднення. Спермії здатні до вироблення енергії у 

вигляді АТФ аеробним та анаеробним метаболічним шляхом. Часто 

головним доступним джерелом енергії для спермію як in vivo, так і під час 

культивування in vitro, є моносахариди, які перетворюються на глюкозо-6-

фосфат, молекула якого включається у гліколітичний шлях з утворенням 

пірувату. Пізніше з пірувату може бути вироблено позаклітинний лактат, або 

піруват може включитися до мітохондріального циклу Кребса. Традиційно 

вважають, що основна роль мітохондрій під час запліднення полягає ує 

виробництві енергії для сперміїв. Нині ця концепція знаходиться в процесі 

перегляду та обговорення89. 

Мітохондрії можна виявити лише в середній частині джгутика, тому 

окисне фосфорилювання відбувається лише в цьому місці. Тим не менш, для 

підтримання рухливості сперміїв по всій довжині джгутика потрібна велика 

кількість АТФ90. Дослідження на мишах показали, що дефект окисного 

фосфорилювання не пригнічує рухливість сперміїв91. Також показано, що 

спермії кнура витрачають дуже невелику кількість синтезованого в циклі 

Кребса лактату92. Крім того, по всій довжині джгутиків сперміїв ссавців було 

виявлено ферменти гліколізу, у тому числі гексокінази, ЛДГ і гліцеральдегід 

3-фосфатдегідрогенази (GADP-S)93. 

 

1.4.9. Гіпотези походження мітохондрій 

Сьогодні існують дві гіпотези щодо походження мітохондрій – 

ендосимбіотична та атвтогенна. Ендосимбіотична гіпотеза припускає, що 

мітохондрії були спочатку прокаріотичними одноклітинними організмами, 

здатними ефективно використовувати окиснювальні механізми, що не були 
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доступні еукаріотам. У ході еволюції вони стали ендосимбіонтами і донині  

живуть усередині еукаріот. Мітохондрії мають спільного предка з 

Alphaproteobacteria і недавні філогенетичні дослідження вчених Гавайського 

університету і Університету штату Орегон підтвердили спільне походження 

мітохондрій і рикетсій. Автори пояснюють ці данні походженням 

мітохондрій від планктонних морських археобактерій, які утворювали 

міжвидові клітинні колонії з паразитичними відносинами, однак принаймні у 

одному випадку утворився симбіоз, який характеризує сучасне еукаріотичне 

життя94. 

Згідно аутогенної гіпотези, мітохондрії утворилися шляхом виділення 

частини ДНК з ядра еукаріотичної клітини під час дивергенції з 

прокаріотами. Для захисту від білків клітини ця частина ДНК була захищена 

мембранами. На користь цієї гіпотези є існування гідрогеносом — замкнених 

мембраною органел деяких одноклітинних анаеробних організмів, таких як 

інфузорії, трихомонади та гриби. Подібно до мітохондрій, гідрогеносоми 

забезпечують клітини енергією, але на відміну від мітохондрій функціонують 

лише за відсутності кисню. В облігатних анаеробів молекулярний кисень 

призводить до загибелі гідрогеносом95. 

 

1.4.10. Успадкування мітохондріального геному 

Через те, що яйцеклітина вносить в зиготу значно більше цитоплазми 

ніж сперматозоїд, а у деяких тварин спермій взагалі не вносить цитоплазму в 

зиготу, мітохондріальний геном успадковується від матері96. Наприклад, 

яйцеклітина миші налічує 90 тисяч мітохондрій, а сперматозоїд – лише 

чотири. Очевидно, що в заплідненій яйцеклітині переважають мітохондрії 

жіночої особини, тобто успадкування всіх мітохондріальних генів 

материнське. Це підтверджується дослідженнями випадків спадкових 

захворювань, пов'язаних з мутаціями мтДНК97. В останні роки було отримано 

й інші докази материнського успадкування мітохондрій. Так, шляхом 

прижиттєвого флуоресцентного мічення мітохондрій сперми було 
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зафіксовано їх деградацію в цитоплазмі запліднених in vitro ооцитів свині 

вже через 12–20 годин98. 

На відміну від природного розмноження, у разі використання 

технології перенесення ядра соматичної клітини (англ. Somatic cell nuclear 

transfer – SCNT),  до клітини реципієнта разом з ядром клітини донора 

потрапляють мітохондрії і успішно співіснують з власними мітохондріями 

клітини реципієнта. Це відкриття було зроблене о під часдослідження 

клонованих тварин третього покоління, які було отримано шляхом злиття 

культивованих фібробластів мініатюрної свині міннесота з ооцитми свині 

породи ландрас, у яких було видалено ядро. Завдяки наявності нуклеотидних 

поліморфізмів m.16050A>Т, m.16062Т>С і m.16135G>A ділянки D-петлі 

мітохондріальної ДНК донора і реципієнта, донорну мтДНК виявили у всього 

клонованого потомства (F1, F2, і F3)99. 

Материнське успадкування мтДНК зазвичай спостерігають у тварин. 

Тимчасом у молюсків може бути  інакше. З 150 обстежених мідій їстівних 

Mytilus edulis 85 були гетероплазмічними, тобто мали жіночий і чоловічий 

тип мітохондріальної ДНК. На думку авторів, ці спостереження найкраще 

пояснюються гіпотезою про біпарентальне (англ. biparental) успадкування 

мітохондріальної ДНК100. 

Успадкування мітохондрій за батьківською лінією також описано для 

дрозофіл за внутрішньовидових схрещуваннь Drosophila simulans та 

міжвидових схрещувань дрозофіл Drosophila simulans і Drosophila mauritiana. 

Батьківський тип мітохондріальної ДНК було виявлено у 14 із 16 гібридних 

нащадків101. 

Існують також дані про успадкування мітохондрій за чоловічою 

лінією у ссавців. Описано випадки такого успадкування для мишей, зокрема 

гібридів двох інбредних ліній (C57BL/6J×Mus spretus). Цей новий тип 

успадкування забезпечує механізм утворення гетероплазмії і може пояснити 

мітохондріальні патології, що проявляються за біпарентального типу 

успадкування102. Таке явище було помічено і у овець, коли за допомогою 
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методу ПЛР-ПДРФ було досліджено мітохондріальну ДНК 172 овець, що 

належали  48 родинам. У трьох овець із двох напів-сібсових гнізд було 

виявлено батьківській тип успадкування мітохондріальної ДНК.  . Щоб 

підтвердити походження було використано 12 мікросателітних маркерів 

різної хромосомної локалізації. Ці результати забезпечують прямий доказ 

випадків батьківського успадкування мітохондріальної ДНК у овець103. Під 

час дослідження мітохондріальної ДНК у клонованих ембріонів великої 

рогатої худоби, отриманих шляхом внутрішньовидового цитопласт-

бластомерного злиття було показано, що, на відміну від деградації 

мітохондріальної ДНК з батьківській сперми, під час статевого запліднення у 

цитопласт-бластомерному комплексі було зафіксовано співіснування 

мітохондріальної ДНК обох батьків104. 

 

1.4.11. Зв'язок господарсько-корисних ознак з поліморфізмом 

мітохондріальної ДНК 

Для деяких господарсько-корисних ознак, таких як вміст 

внутрішньом'язового жиру і білка в найдовшому м'язі спини, було показано 

зв'язок з мітохондріальними гаплотипами свиней. Дослідження 319 свиней, 

що належали до 9 різних материнських ліній, і у яких раніше за 

поліморфізмами послідовностей цитохрому В та D-петлі було визначено 6 

різних мітохондріальних гаплотипів (H1–H6), показало, що більший вміст 

жиру та найменший вміст білка спостерігається у носіїв гаплотипу H3, ніж 

H1, H2, H4, H5 та H6. Величина цих відмінностей – приблизно до 1 г жиру і -

0,5 г білка на 100 г м'язової маси. Для того щоб визначити причинний ефект 

цих мутації на вміст внутрішньом'язового жиру і білка, було сиквеновано 

повну мітохондріальну ДНК 6 тварин, кожна з яких належала до різних 

мітохондріальних гаплотипів. Вирівнювання  6 повних мітохондріальних 

послідовностей дало змогу ідентифікувати 32 заміни і 2 інсерції-дилеції. Дві 

поліморфні позиції було виявлено лише у носіїв гаплотипу H3: синономічна 

заміна m.9104C>T на трансльованій ділянці гена цитохрому с оксидази, 
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субодиниця III і заміна m.715A>G на ділянці 12S рРНК. Результати 

генотипування більшої кількості тварин лінії Torbiscal показав наявність 

ексклюзивних 9104T і 715G алелів у носіїв гаплотипу H3. Виявлені 

кандидатні заміни знаходяться на трансльованій частині мітохондріальних 

генів, і хоча вони не змінюють амінокислотний склад, автори не виключають 

можливості потенційної зміни вторинної структури. Корисність цих 

поліморфізмів як селекційних маркерів  вимагає перевірки узгодженості цих 

результатів для свиней інших іберійських ліній105. 

Зв'язок поліморфізму мітохондріальної ДНК із господарсько-

корисними ознаками було виявлено і у ВРХ. Під час досліджень 

варіабельності мітохондріальної ДНК корів японської чорної породи 

визначили 26 гаплотипів, які було розділено на 5 мітохондріальних типів. 

Було виявлено достовірну різницю між вагою скелету, товщиною ребер, 

товщиною підшкірного жиру для тварин 2 та 4 мітохондріального типу106. 

Вплив міс сенс-мутації мітохондріального гена, що кодує НАДН-

дегідрогеназу 2 (МТ-ND2), яка зумовлює зміну у структурі білка, було 

виявлено у тібетської породи курей. Після інкубування за умов нормоксіі 

(20,9 % кисню), або гіпоксії (14,5 %), на 16-й день інкубації було визначено 

рівень синтезу реактивних форм кисню мітохондріями. Результати показали, 

що гіпоксія значно зменшує синтез активних форм кисню мітохондріями 

порівняно з культивуванням за умов нормоксіі. Місенс-мутація в гені МТ-

ND2 значно пов'язана з виробництвом реактивних форм кисню в 

мітохондріях, але не пов'язана з активністю комплексу I (НАДН-убіхінон-

оксидоредуктаза)107. 

 

1.4.12. Відмінності мітохондріального геному від ядерного 

Функціональні особливості мітохондріального геному полягають у 

наступному. По-перше, у відсутності комбінативної мінливості  

мітохондріальної ДНК, яка належить тільки одному з батьків (матері), відтак, 

рекомбінаційні події, характерні для ядерної ДНК у мейозі, відсутні, а 
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нуклеотидна послідовність змінюється з покоління в покоління тільки за 

рахунок мутацій. По-друге, мтДНК не має інтронів (більша ймовірність, що 

випадкова мутація уразить ділянку, що кодує ДНК), захисних білків гістонів і 

ефективної ДНК-репараційної системи.  Через це мітохондріальний геном 

мутує в 10 разів більше, ніж ядерний. 

Біологи еволюціоністи дедалі більше покладаються на результати, 

отримані шляхом дослідження прадавньої ДНК з археологічних знахідок для 

вивчення таких процесів, як розширення популяції та доместикації. Давні 

кістки тварин, знайдено на місцях розкопок, досліджують і консервують для 

збереження ДНК. Дослідження з оцінювання збереженості мітохондріальної 

ДНК у кістках ВРХ середньовічної доби з локальності Мідні ворота (англ. 

Coppergate), Йорк, Велика Британія показали, що в цих кістках присутні 

теплові зміни волокон колаген, спричинені кулінарною обробкою. 

Результати досліджень продемонстрували, що за присутності неушкоджених 

волокон колагену збереженість ДНК не певна. Фактично більшу кількість 

молекул ДНК-матриці із кісток з пошкодженим колагеном можна було 

екстрагувати. Було з’ясовано, що помірне нагрівання кістки може збільшити 

збереженість фрагментів ДНК. Результати досліджень також вказують на те, 

що збереженість прадавньої ДНК дуже змінна, навіть для кісток з відносно 

недавнім віком. Також виявлено, що параметри перекристалізації осадів, 

утворення мінералів, конкрецій, гідратації або дегідратації (зневоднення) та 

цементації осадів, що сприяють зберіганню білків, не завжди корисні для 

збереженості прадавньої ДНК108. 

Всі ці особливості організації, структури та успадкування 

мітохондріального геному уможливлюють його використання у низці 

прикладних напрямів молекулярної генетики. 
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1.5. Методи дослідження поліморфізму мітохондріальної ДНК 

 

Темпи накопичення наукових даних значною мірою залежать від 

методології досліджень. Ще не так давно, на початку 70-х років ХХ століття, 

вважали, що ДНК – найскладніший для дослідження компонентів клітини. 

Надзвичайно довгу та хімічно монотонну послідовність нуклеотидів у 

спадковому матеріалі тоді можливо було досліджувати лише за допомогою 

непрямих методів, визначаючи первинну структуру білка чи РНК, або за 

допомогою класичного генетичного аналізу. Сьогодні ця ситуація різко 

змінилася. Розроблення методів безпосереднього вивчення ДНК сприяло 

виникненню нового розділу молекулярної генетики – ДНК-технології. До 

найважливіших методів ДНК-технології відносять: 1) специфічне 

розщеплення ДНК рестриктними нуклеазами; 2) визначення нуклеотидної 

послідовності; 3) гібридизація нуклеїнових кислот; 4) клонування 

нуклеїнових кислот на векторах або за допомогою полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР). 

Одну із перших робіт, присвячених вивченню мітохондріальної ДНК 

за допомогою специфічного розщеплення ДНК ендонуклеазами рестрикції, 

було опубліковано у 1980 році109. Метод, який давав змогу використовувати 

ендонуклеази рестрикції для аналізу ДНК, отримав назву блоттінг за 

Саузерном (англ. Southern blot). Цей підхід об’єднував фракціонування 

гідролізованих ендонуклеазою фрагментів ДНК за розміром у агарозному 

гель-електрофорезі з наступним перенесенням розділеної за розміром ДНК 

на мембрану з нітроцелюлози та гібридизацією з радіоактивно (пізніше 

флуоресцентно) міченою пробою110. 

Під генетичними маркерами розуміють відмінності ознак тварин, які 

можливо простежити у ряді поколінь. Історичний розвиток генетичних 

маркерів у цілому віддзеркалює їх типи. Першими були морфологічні 

маркери – ознаки будови тіла. Їх почали використовувати люди ще у епоху 

неоліту, коли відбувалось одомашнення тварин. Як відомо, будова тіла, тобто 



75 

 

фенотип, формується під час індивідуального розвитку організму за рахунок 

взаємодії спадкової інформації (генотипу) та чинників навколишнього 

середовища. Через це на морфологічні маркери значний вплив мають саме 

умови утримання. Іншим обмеженням цього типу маркерів є те, що 

морфологічні ознаки визначаються декількома дискретними одиницями 

спадковості – генами, які, в свою чергу, можуть взаємодіяти за домінантно-

рецесивними, кумулятивно-адитивними і іншими типами. Тому з розвитком 

технологій з’явились методи дослідження, які давали змогу до оцінювання 

тварин залучити молекулярно-генетичні маркери, прояв яких не залежить від 

умов утримання. Зазвичай їх поділяють на три типи: біохімічні – різні 

варіанти білків, імунологічні – різні варіанти антигенів та ДНК-маркери. 

ДНК-маркер – нуклеотидна послідовність ДНК з двома або більше 

альтернативними варіантами, що виникла внаслідок еволюції чи генетичної 

інженерії, і яку можливо визначати у будь-який спосіб. Ця послідовність 

ДНК може бути як з відомим розташуванням на хромосомі, так і анонімним,  

та може використовуватися для ідентифікації генів, груп зчеплення, осіб, 

порід, видів або ознак. ДНК-маркером, наприклад, може бути коротка 

послідовність ДНК, така як однонуклеотидний поліморфізм (SNP), помірно 

довга як мікросателіти (SSR) або довга, як Alu-повтори, варіації копій генів 

(CNV). Нарешті, ДНК-маркером є спадкова модифікаційна зміна молекули 

ДНК без зміни нуклеотидної послідовності шляхом метилювання. 

Найчастіше залучають ДНК-маркери, що ґрунтуються на 

однонуклеотидному поліморфізмі. Згідно прийнятого визначення 

A.J. Brookes (1999), однонуклеотидні позиції в геномній ДНК, для яких у 

певній популяції є різні варіанти (алелі), причому з частотою не менш як 1 %, 

називаються SNPs (англ. single nucleotide polymorphisms – SNPs)111. 

Аналізом послідовностей 128 свиней п'яти родин Suidae було 

виявлено SNP у 21455 із 25322 відомих генів свині. Більш  як 40 % були 

новими ами, які відсутні у базі даних dbSNP Національного центру 

біотехнологічної інформації (англ. National Center for Biotechnology 
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Information – NCBI)112. Розділення зразків на чотири групи – азійська дика 

свиня (ASWB), азійська свійська свиня (ASDM), європейська дика свиня 

(EUWB) і європейська свійська свиня (EUDM), дало змогу встановити 

кореляцію частот алелей між свійськими і дикими свинями у межах Азії і 

Європи, однак не в межах одного континенту, що пов'язано з великим 

еволюційним часом виникнення свиней на двох континентах (~ 1,2 млн. років 

тому)113. 

 

1.6. Дослідження поліморфізму мітохондріальної ДНК 

сільськогосподарських тварин 

 

Нині для дослідження генетичної різноманітності як молекулярні 

маркери найчастіше використовують поліморфізм послідовностей ДНК. 

Важливо, що поліморфні ДНК-маркери, що мають різні типи успадкування, 

можна вивчати практично у всіх основних видів худоби. Головним чином 

використовують послідовності D-петлі і гена цитохрому B мітохондріальної 

ДНК (материнське успадкування), однонуклеотидні поліморфізми (SNPs) і 

мікросателіти в Y хромосомі (батьківське спадкування), а також аутосомні 

SNPs і мікросателіти (успадкування від обох батьків). 

 

1.6.1. Дослідження процесів доместикації  

Послідовності мітохондріальної ДНК як маркери використовують під 

час досліджень процесів доместикації з тієї причини, що сегрегація 

мітохондріальних генів до популяцій домашньої худоби відбувалась тільки в 

результаті одомашнювання жіночих особин або в результаті включення до 

популяції домашніх тварин жіночих особин. Найчастіше мітохондріальні 

ДНК-послідовності використовують для визначення можливих диких 

предків, кількості материнських ліній та їх географічного походження114. 

Перехід від полювання до землеробства і поширення економічних і 

культурних елементів, пов'язаних з господарством неоліту на території 
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Європи між 7–м і 4–м тисячоліттями до н.е., залишаються досить 

незрозумілими, незважаючи на десятиліття досліджень. Питання про те, як 

«неолітичний пакет» вперше потрапив до Європи, сформульовано у трьох 

основних гіпотезах. 

Перша гіпотеза стверджує, що Європейський неоліт відбувся у 

результаті міграції землеробів з Близького Сходу, так званої дифузії 

населення – міграційної моделі, розробленої Каваллі-Сфорца, яка полягає у 

розселенні населення на площі раніше, можливо, але не обов'язково 

безлюдній, витісняючи, замінюючись або перемішуючись з попередньо 

існуючою популяцією115,116. 

Згідно другої гіпотези, поширення людей відбувалось за допомогою 

встановленої мережі торгівлі та обміну (культурна дифузія). Згідно третьої –  

відбувався незалежний розвиток сільського господарства (в тому числі 

одомашнення деяких тварин, таких як свині та велика рогата худоба) 

корінними культурами європейського мезоліту117. Хоча було зазначено, що ці 

пояснення не є взаємовиключними118. Окремі, але пов'язані з цим дебати, 

зосереджено на ступені і характері взаємодії між міграцією населення 

Близького Сходу і культурами корінних народів. Лінгвістичні дані і 

генетичні докази походження сучасних людей свідчать про існування суміші 

корінних і вхідних культур119, однак питання про те, близькосхідні чи 

європейські популяції корінного населення зіграли більш значущу роль у 

розвитку сучасних європейців, залишається спірним120. Геногеографічний 

консорціум недавно повідомив, що домінування мітохондріальної 

гаплогрупи Н у сучасній західній Європі (>40 %) зустрічається рідше (~19 %) 

серед ранньонеолітичних фермерів приблизно 5450 до н.е. і практично 

відсутнє серед мисливців-збирачів мезоліту. Співставлення генетичних даних 

з культурними змінами, що відбуваються між раннім неолітом (~ 5450 до 

н.е.) і бронзою (~ 2200 до н.е.) в Центральній Європі показують, що 

різноманітність гаплогрупи Н була значною мірою створена до середини 

неоліту (~ 4000 до н.е.), але з істотними генетичними внесками наступних 
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загальноєвропейських культур, таких як Культури дзвоноподібних келихів 

мідної доби, що вийшла з Іберійського півострова у пізньому неоліті (~ 2800 

до н.е.)121. 

Процес доместикації, який полягає у збільшенні взаємної залежності 

між популяціями рослин і тварин та людськими суспільствами, для яких вони 

призначаються, тривалий час викликав зацікавленість генетики та археології. 

Генетики ведуть пошук маркерів доместикації в геномах одомашнених 

тварин як викопних, так і сучасних. Археологи перевіряють звіти експедицій 

у пошуках додаткових маркерів – доказів  людської поведінки, які 

спричиняють генетичні зміни, і пов’язаних з одомашненням морфологічних 

змін у обраних видів122. 

Дослідження процесу доместикації свині домашньої окремо від таких 

важливих для людини видів сільськогосподарських тварин, як кінь, велика 

рогата худоба коза та вівця, неможливе і тому потребує комплексного 

розгляду. 

Виникнення сільського господарства у часи неоліту включало  

приручення домашньої худоби і було критичним моментом у розвитку 

людства. Коза (Capra hircus) була одним із перших одомашнених видів 

копитних тварин. Порівняння генетичного різноманітності кози домашньої та 

473 зразків сучасних представників їх дикого предка безоарової кози (Capra 

hircus aegagrus), зібраних з усього ареалу розповсюдження, дало змогу 

зробити ряд висновків. Археологічними дослідженнями частково 

підтверджено і значно роз’яснено сценарій одомашнення кози. Усі 

гаплогрупи мітохондріальної ДНК, виявлені у сучасної кози домашньої, було 

також виявлено у безоарової кози. Географічний розподіл цих гаплогруп 

дикого предка дав змогу визначити головні центри доместикації. Не було 

виявлено гаплотипу, який, можливо, було одомашнено у східній половині 

Іранського плато та далі на схід. Дані відносно поширення гаплогрупи С 

серед популяції безоарової кози передбачає існування раннього центру 

доместикації на Центральному Іранському плато (Йезд та провінція Керман) 
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і у Південному Загросі (провінція Фарса). Разом з тим, внесок цього центру 

до формування сучасної популяції кози домашньої досить низький (1,4 %). 

Було також виявлено другий центр доместикації, який охоплює значну 

площу у східній Анатолії і, можливо, північному та центральному Загросі 

нагір'ї шириною 150-300 км, що простягається на 1600 км від північно-

західних кордонів Ірану в південно-східному напрямі. Останній є імовірним 

центром доместикації майже всіх сучасних домашніх кіз. Це відкриття 

узгоджується з археологічними даними, що визначають східну Анатолію як 

важливий центр одомашнення123. 

Іншим центром одомашнення кози може бути південно-східне 

узбережжя Середземного моря. Дослідження мітохондріальної ДНК 

прадавніх кісток неолітичної стоянки Абу Гош неподалік  Єрусалиму та двох 

видів диких кіз – безоарової кози (Capra hircus aegagrus) та нубійської 

гірської кози (Capra ibex nubiana) – було визначено, що в Абу Гош коза була 

доместикована у період гончарного неоліту, приблизно 7,5–5,5 тис. років 

тому за відносно короткий період часу – 2 тис. років124. 

Овець (Ovis aries) було одомашнено в регіоні так званого Родючого 

Півмісяця приблизно 9,000–8,000 років тому. Нині опубліковано результати 

лише декількох досліджень мітохондріальної ДНК з викопних кісток овець. 

Зокрема, відсутні дані стосовно викопних кісток європейських овець. 

Послідовності мітохондріальної ДНК європейських овець мідного віку  було 

досліджено шляхом виділення ДНК із вовни, що була частиною одягу так 

званої тірольської крижаної людини або Otzi, яка загинула 5350–5100 років 

тому. було досліджено мітохондріальну ДНК частини кодуючої ділянки та 

генів тРНКфен, 12S рРНК і цитохрому b. Всього було порівняно послідовності 

мтДНК 334 сучасних ліній овець. Філогенетичне дерево, побудоване на 

основі мітохондріальної різноманітності домашніх овець, показує, що вівці 

Otzi потрапили до гаплогрупи B, тим самим демонструючи, що вівці цієї 

групи вже були присутні в Альпах понад  5 тис. років тому. З іншого боку, у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD
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овець Otzi було виявлено дві транзиції (16147 і 16440) у неклеотидній 

послідовності, якої ще не виявляли у сучасних популяціях овець125. 

Натомість, філогенетичний аналіз незалежно регіону D-петлі та гена 

цитохрому b виявили три чітко розділені кластери, які вказують на три 

основні материнські лінії, дві з яких було раніше описано як гаплотипи В і А. 

Новий гаплотип С, присутній у всіх проаналізованих породах, показав значну 

відмінність. Час дивергенції гаплогруп В і А, обчислений на основі гена 

цитохрому b, становив приблизно 160–170 тис. років, тимчасом дивергенція з 

гаплогрупою С сталася раніше – приблизно 450–750 тис. років тому. Ці часи 

значно передують одомашненню і автори припускають, що походження 

сучасних порід овець було складнішим, ніж вважали раніше. Існування трьох 

різних гаплотипів дає змогу припустити, що сталося  принаймні три 

незалежні події одомашнення овець126. 

Як генетичні маркери використовують також ендогенні ретровіруси, 

отримуючи так звані ретротипи (англ. retrotype). З використанням цих 

маркерів та морфологічних ознак було показано, що вівці розповсюдилися по 

всій Євразії та Африці шляхом низки окремих міграційних епізодів. Залишки 

перших переміщень включають муфлона, а також такі місцеві породи 

північно-західної Європи визнані за їх морфологією «примітивними», як 

породи Orkney, Soay та скандинавські короткохвості вівці. Більш пізній 

міграційний епізод відбувся з залученням овець з покращеними ознаками 

продуктивності і сформував переважну більшість сучасних порід127. 

Таким чином, залучення генетичних маркерів різних типів 

уможливило диференціацію генетично примітивних овець від більш 

сучасних порід, що забезпечує цінну можливість проникнення у суть історії 

одомашнення овець. 

Одомашнення великої рогатої худоби було головним кроком уперед 

людської передісторії, що сприяло утворенню більш складного суспільства. 

Під час неоліту зебуподібна рогата худоба Bos taurus indicus була, імовірно, 

самим значним і важливим видом домашньої худоби у Південній Азії. На 
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жаль, археологічні докази доместикації зебувидної рогатої худоби на 

індійському субконтиненті тривалий час залишались сумнівними. 

Дослідження послідовностей мітохондріальної ДНК 844 зебу, відібраних у 19 

країнах Азії, що представляють 8 регіональних груп, дали змогу 

ідентифікувати 2 різні мітохондріальні гаплогрупи – I1 та I2. Значне 

збільшення нуклеотидного різноманіття (P<0,001) як для гаплогрупи I1, так і 

для гаплогрупи I2 в межах північної частини Індійського субконтиненту, 

узгоджується з походженням  всього свійського зебу з цієї місцевості. 

Генетичне різноманіття гаплогрупи I1 було найвищим у долині Інду серед 

трьох передбачуваних центрів одомашнення (долина Інду, долина Гангу та 

Південна Індія). На користь долини Інду як найбільш імовірного основного 

центру доместикації зебу свідчить гаплогрупа I1. Стосовно гаплогрупи I2, 

вона демонструвала складний приклад різноманітності, що перешкоджає 

однозначному визначенню точного місця материнського походження зебу128. 

3 використанням такого самого підходу було одержано генетичне 

підтвердження, що завезення свійської худоби на територію Європи 

відбулося ще до доместикації дикої худоби. Аналіз мітохондріальної ДНК 

вимерлого дикого тура та сучасної великої рогатої худоби з Європи, Африки 

та Близького Сходу довів близькосхідне походження європейської великої 

рогатої худоби і її генетичну відмінність від худоби, доместикованої в 

Африці129. 

Дослідження азійського центру доместикації великої рогатої худоби 

шляхом аналізу 11 місцевих порід корів та однієї комерційної породи 

Південного Китаю показали, що зебу Bos indicus та бичачі Bos taurus 

становлять дві головні групи походження популяцій великої рогатої худоби 

Південного Китаю. Було визначено, що зебуподібна худоба, імовірно, мала 

більший вплив на місцеву худобу, ніж бичачі. Гаплотип породи Diqing 

більше відповідав яку Bos grunniens, а серед корів породи Dehong було 

визначено гаплотип, який міг бути успадкований під час незалежної 

доместикації вірогідно від іншої популяції Bos indicus. Дивергенція двох груп 
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великої рогатої худоби відбулась приблизно 268–535 тисяч років тому, тобто 

набагато раніше 10-тисячолітньої  історії скотарства130. 

Кістки великої рогатої худоби, розкопані у поселенні вікінгів віком 

від 1000 років в Дубліні, було оцінено на присутність збереженої мтДНК. 

Одинадцять з цих кісток виявилась придатні для ампліфікації 

контролюючого регіону мітохондріальної ДНК. Проведено порівняльний 

аналіз результатів послідовностей контролюючого регіону великої рогатої 

худоби півночі та Ірландії. Різноманітність мтДНК середньовічної популяції 

та сучасних європейських порід мала аналогічні рівні. Тим не менше, було 

виявлено нові гаплотипи мтДНК. Крім того, наявність передбачуваної 

предкової послідовності середньовічної популяції з високою імовірністю 

підтверджує факт швидкого розширення доместикованої ВРХ по Європі131. 

Місце і дата приручення коня – давнє суперечливе питання 

археозоології. Для з’ясування, з однієї чи декількох популяцій диких коней 

відбулося одомашнення, була секвенована послідовність регіону D-петлі 

мтДНК 318 тварин 25 східних і європейських порід, у тому числі 

американських мустангів. Разом з раніше опублікованими даними загальна 

кількість становила 652 нуклеотидні послідовності. Аналіз філогенетичних 

взаємовідносин показав T. Jansen et al. (2002), що більшість із 93 різних типів 

мтДНК згруповано у 17 різних філогенетичних кластерів. Кілька кластерів 

відповідають сучасним породам або географічним районам, зокрема кластер 

А2, який є специфічним для коней Пржевальського; кластер C1 характерний 

для північних європейських поні; кластер D1, який широко представлений в 

іберійських і північно-західних африканських породах коней. Оцінка 

швидкості мутації мтДНК коня разом з археологічними даними одомашнення 

дали змогу встановити, що для успішного розведення тварин, взятих із дикої 

природи, потрібно принаймні 77 кобил. Значне генетичне різноманіття цих 

77 ліній кобил дало змогу авторам дійти висновку про існування кількох 

різних центрів доместикації коня132. 

Разом з тим, археологічні і генетичні дані про час та спосіб 
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одомашнення диких коней Equus ferus продовжують обговорюватись. Так, на 

думку P. Forster et al. (2012) високий рівень генетичного різноманіття регіону 

D-петлі мтДНК коня зазвичай спотворює структуру філогенетичного 

древа133. Філогенія коня не тільки за високополіморфним регіоном D-петлі, а 

й за повним мітохондріальним геномом вибірки 83 зразків сучасних коней 

Азії, Європи, Близького Сходу, Північної та Південної Америки дала змогу 

звузити генетичне різноманіття до 18 основних гаплогруп (A-R) за часом 

розходження спадкових мітогеномів кобил (англ. Ancestral Mare 

Mitogenome), у основному приуроченому до неоліту та до більш пізнього 

часу – приблизно 130–160 тисяч років тому. Всі гаплогрупи було виявлено у 

сучасних коней з Азії, однак гаплогрупу F було виявлено лише у Equus 

Przewalskii – єдиним предком дикого коня, який залишився. Таким чином, 

широкий спектр материнських ліній від вимерлих Е. Ferus пройшли 

одомашнення в євразійських степах у період ненеоліту і були передані 

сучасним породамід Equus сaballus. Важливим висновком цього дослідження 

є те, що гаплотипи визначено за спільними нуклеотидними послідовностями 

(як ділянки кодування, так і контролю) можуть бути використані для 

класифікації прадавніх останків, заново оцінити варіації гаплогруп сучасних 

порід, у том числі чистокровної, і, нарешті, оцінити можливу роль зв’язку 

мтДНК з продуктивними ознаками скакових коней134. 

Неолітична революція почалася 11 тис. років тому на Близькому 

Сході і передувала міграції на захід до Європи культурних груп та їх аграрної 

економіки, в тому числі домашніх тварин і рослин. Незважаючи на 

десятиліття досліджень, ступінь впливу на корінні популяції мігрантів або 

ступінь впливу специфічних компонентів  «культурного пакету неоліту» в 

Європі відображає дійсно незалежний розвиток. За рахунок використання 

мтДНК з 323 сучасних і 221 стародавніх зразків свиней, відібраних по всій 

Західної Євразії, було показано, що домашні свині близькосхідного 

походження, завезені до Європи в епоху неоліту (потенційно по двох 

окремих маршрутах), досягли Паризького басейну принаймні на початку 4-го 
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тисячоліття до н.е. Місцеву європейську дику свиню також було одомашнено 

до того часу, можливо, як прямий наслідок завезення з Близького Сходу 

домашніх свиней. Після того домашні свині європейського походження 

швидко замінили завезених домашніх свиней близькосхідного походження 

по всій Європі. Домашні свині сформували ключовий компонент неолітичної 

революції і можуть бути гарною демонстрацією складного комплексу 

взаємодій і процесів під час розселення ранніх землеробів по Європі135. 

На підтвердження цих висновків вказують і дослідження 

послідовності мтДНК 686 диких та свійських свиней. По перше, було 

встановлено, що місце походження дикої свині знаходиться на островах 

Південно-Східної Азії, звідкіля вони розселилися по всій Євразії. Попередні 

морфологічні та генетичні свідоцтва давали змогу припустити, що 

доместикація свині мала місце в обмеженому числі місць існування 

(переважно Близький та Далекий Схід). Нові генетичні дані вказали на 

численні центри доместикації по всій Євразії, і що саме європейська, а не 

близькосхідна дика свиня – головний  предок європейських свійських 

свиней136. Як зазначалось вище, свиню дику було одомашнено незалежно в 

декількох місцях по всьому світу. Тим не менш, детальну картину 

походження і розселення домашніх свиней у Східній Азії було досліджено у 

роботі G.S. Wu et al. (2007). Філогеномічний аналіз домашніх і диких свиней 

об’єднав всіх домашніх свиней у одну філогенетичну гілку D з листками D1, 

D2, D3, D4, які чергувалися з дикими свинями Східної Азії. Три гаплогрупи в 

межах листку D1 були домінуючими у регіоні річки Меконг (D1a2 і D1b) та 

районах середньої і нижньої течії річки Янцзи (D1a1a). На думку авторів, ці 

два регіони можуть представляти незалежні центри доместикації. Жоден із  

зразків свійських свиней Північно-Східної Азії, регіону Жовтої ріки і регіону 

верхньої течії річки Янцзи не потрапив до гаплогрупи місцевих диких 

свиней. Обмежений регіональний розподіл гаплогруп D1 (з 

субгаплогрупами), D2, D3, D4 домашніх свиней дає змогу припустити 

існування принаймні двох різних центрів доместикації у Східній Азії137. 
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1.6.2. Дослідження філогенії свині свійської Sus scrofa 

Філогенія (др.-грец. φῦλον — плем’я, рід та др.-греч. γενετικός – 

походження) це розгляд розвитку біологічного виду у часі. Наукові методи 

філогенетики часто групуються під терміном кладистика. Найбільш 

поширеними з них є метод максимальної правдоподібності (англ. maximum 

parsimony)138, Баєсове виведення (англ. Bayesian inference), найближчих 

сусідів (англ. neighbor joining)139. Всі методи грунтуютьcя на математичних 

моделях, які описують еволюцію видів. 

Для дослідження філогенії використовують молекулярні дані, такі як 

нуклеотидні або амінокислотні послідовності, а також фенотипові – 

морфологічні, хімічні і фізіологічні дані. Так, різноманітність мтДНК 

європейських та азійських свиней було оцінено з використанням 1536 

зразків, що репрезентували 45 європейських та 21 китайську породу. 

Діагностичні нуклеотидні відмінності у гені цитохрому b (Cytb) між 

європейськими та азійськими варіантами мітохондріальної ДНК було 

визначено піросиквенуванням як швидким методом скринінгу. У результаті 

гіперваріабельний контролюючий регіон розміром 637 пн було упорядковано 

для подальшої характеристики. Всі послідовності належали D1 і D2 

кластерам мітохондріальної ДНК, яка походила з популяцій дикої свині 

Європи та Азії. Середня частота азійських гаплотипів становила 29 % серед 

європейських порід, але змінювалась від 0 до 100 % у межах індивідуальних 

порід. Філогенетичне дерево, реконструйоване за послідовностями 

контролюючого регіону методом найближчих сусідів (NJ), показало, що 

європейські і азійські гаплотипи формують різні кластери, відповідно до 

незалежної доместикації свиней в Азії та Європі. Азійські гаплотипи, 

виявлені в європейських свиней, були ідентичні або близько пов’язані з 

виявленими у свійських свиней Південно-східного Китаю. Зіркоподібний 

патерн, що був визначений як для європейських, так і для азійських 

гаплотипів, був сумісний з даними щодо демографічної експансії. Аналіз 
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невідповідності підтвердив це спостереження і дав змогу припустити, що ця 

експансія почалася перед доместикацією20. 

Для визначення чітких філогенетичних взаємин корейської дикої 

свині Sus scrofa coreanus частину регіону D-петлі мтДНК (1274 пн, 

положення нуклеотида NC_000845 16576–1236) було сиквеновано у 56 

корейських диких свиней. Було ідентифіковано 25 гаплотипів,які на основі 

філогенетичного аналізу було розділено на чотири відмінні підгрупи (K1, К2, 

К3, K4). Розширене дослідження з додатковим аналізом 139 диких свиней по 

всьому світі підтвердив, що корейські дикі свині належать до кластеру 

азійської дикої свині. Несподівано популяцію диких свиней М'я́нми (до 1989 

– Бірма) та Таїланду (до 1939 – Сіам) було віднесено до тієї самої гілки, що і 

корейська підгрупа дикої свині – K3 та K4. Аналіз парсімонії показав, всі 

азійські гаплотипи дикої свині мають чотири материнські лінії походження 

корейських диких свиней, які відповідають чотирьом корейським підгрупам 

диких свиней, ідентифікованим раніше. Було проведено додатковий аналіз з 

додаванням азійської дикої свині з 34 корейськими та китайськими 

внутрішніми гаплотипами. У результаті було виявлено лише один гаплотип 

C31, який був спільний для китайських диких, китайських та корейських 

свійських свиней. Таким чином, ці дані переконливо показали, що 

корейських місцевих свиней  було інтродуковано з Китаю після доместикації 

китайських диких свиней140. 

Повнішу картину філогенії виду можна отримати залучивши до 

аналізу як послідовності, що не рекомбінують – мітохондріальну 

(материнське успадкування) Y-хромосомальну ДНК (батьківське 

успадкування), та мікросателіти, які успадковуються за Менделем. З 

використанням ДНК-маркерів цих трьох типів було виконано дослідження 

походження порід свиней, яке дало змогу встановити, що генетична 

диференціація між домашніми і дикими свинями є на диво незначною. 

Автори припускають, що це може бути наслідком безперервного потоку генів 

між двома популяціями. Аналіз ядерних маркерів свідчить про існування 



87 

 

тісного генетичного зв'язку між близькосхідними та європейськими дикими 

свинями, що ускладнює визначення їх відносного внеску до генофонду 

сучасних європейських порід. Крім того, було показано, що європейські та 

далекосхідні популяції свиней зробили внесок по материнській та 

батьківській лінії під час створення порід Африки і Південної Америки. У 

свиней Західної Африки з Нігерії і Беніну було виявлено винятково 

європейські алелі, тимчасом у порід Східної Африки з високою частотою 

зустрічалися далекосхідні і європейські генетичні корені. Це пояснюється 

тим, що даний регіон був основним пунктом завезення різних видів худоби 

на Африканський континент у результаті торгівлі в Індійському океані. 

Нарешті, креольські породи Південної Америки були, по суті, європейського 

походження, хоча азійські Y-хромосомальні і мітохондріальні гаплотипи 

було виявлено серед декількох порід свиней Нікарагуа. Існування іспанських 

і португальських торгових шляхів, які пов'язували Азію з Америкою, сприяло 

завезенню далекосхідних порід до цього континенту17. 

За допомогою аналізу фрагменту ДНК мітохондріального гена 

цитохрому b розміром 421 пн можна навіть визначити генетичні відмінності 

між індійською дикою та свійською свинями. Це допомогло у диференціації 

підвиду індійської дикої свині Sus scrofa cristatus від інших підвидів свині 

дикої. Філогенетичний аналіз показав, що місцеві породи свиней Індії не є 

нащадками індійського підвиду свині дикої, а генетично ближчі до підвидів 

свині дикої Азії і Європи141. 

 

1.6.3. Дослідження інтрогресії порід з використанням поліморфізму 

мітохондріальної ДНК 

Значні дані відносно інтрогресії порід з використанням поліморфізму 

мітохондріальної ДНК накопичено у скотарстві. Дослідження впливу на 

породну групу вагю, тварини якої генетично схильні до мармуровості 

яловичини, завдяки високому вмісту  жирних кислот родин омега-3 і омега-6 

та співвідношенню мононенасичених жирів до насичених жирів, було 
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виконано японськими вченими. Існує п'ять основних типів породи вагю: 

японська чорна, японська коричнева, японська комола, японська 

шортгорнська порода, червона Кумамото. На підставі мінливості 

послідовності ділянки D-петлі мтДНК 588 корів Північно-американської 

голштинської породи і японської чорної було визначено 5 мітохондріальних 

гаплотипів. Один із гаплотипів (тип 1), що зустрічався з найбільшою 

частотою у тварин японської чорної породи, не спостерігався у великої 

рогатої худоби Європи чи Африки. Цей гаплотип відрізняється на 2 

однонуклеотидні поліморфізми. Один з них, названий поліморфізмом типу B, 

характеризується заміною  нуклеотиду Т на С у позиції 16042 

мітохондріального геному m.160042T>C. Другий поліморфізм, названий тип 

I, характеризується зміною у позиції m.16093G>A. Частка у популяції 

японського голштину за обома поліморфізмами становила 18,3 %, тимчасом 

у жодного з північноамериканських голштинів цього гаплотипу не було. З 

огляду на те, що мтДНК успадковується за материнським типом, автори 

роблять висновок, що значне число японських корів голштинської породи 

походить від японської місцевої великої рогатої худоби. Поліморфізм мтДНК 

не впливав на молочну продуктивність корів стада Hyogo (582 корів) та стада 

області Chiba (758 корів). Цей результат показав, що більшість аутосомних 

генів місцевих тварин було успішно замінено генами чистопородної 

голштинської породи після понад 15 поколінь голштинізації, хоча тварини 

зберегли мітохондріальні типи місцевих корів і, можливо, ще деяку кількість 

їх аутосомних генів142. 

Вид Bos taurus має підвиди Bos taurus taurus – свійська велика рогата 

худоба, Bos taurus indicus – зебу та Bos taurus primigenius – тур. Для назви, 

що об’єднує підвиди, вживають термін тауринові. Мітохондріальну ДНК 

африканського походження виявлено у популяціях місцевих порід великої 

рогатої худоби Південної Америки і Карибського басейну. МтДНК 

африканського походження могла потрапити до Америки з тваринами, 

завезеними з Іберії або прямо з Африки. Однак подібність між виявленими 
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гаплотипами не було досліджено. Тому було проведено аналіз мтДНК 

креольської та іспанської великої рогатої худоби Гваделупи. Вдалося 

визначити 11 гаплотипів, згрупованих у Європейську гаплогрупу тауринових 

(T3), 2 гаплотипи склали Африканську гаплогрупу тауринових (T1), а 3 

гаплотипи африканського походження віднесли до американської гаплогрупи 

(AA). Наявність гаплогрупи АА у іспанської великої рогатої худоби 

підтверджує історичні і генетичні докази про Піренейське походження 

американської великої рогатої худоби. Наявність тауринових гаплотипів АА і 

Т3 у бразильської зебуподібної породи Nellore може вказувати на інтрогресію 

місцевих порід великої рогатої худоби європейського походження143. 

Аналіз однонуклеотидних замін у гіперваріабельному районі мтДНК 

української білоголової та сірої української порід великої рогатої худоби 

показав належність більшості тварин до європейської гаплогрупи T3. 

Результати аналізу показують ідентичність характеру розщеплення мтДНК 

помісних і чистопородних тварин і узгоджуються з материнським типом 

успадкування мітохондріального геному. Подібність гаплотипів вихідних 

чистопородних і помісних тварин підкреслює збереження інтактної 

материнської основи за міжпородних схрещувань у гібридів у ряді поколінь, 

що впливає на оцінювання генетичної гетерогенності. За будь-яких значень 

ступенів кровності характер енергетичного метаболізму в отриманих тварин 

визначається особливостями мітохондріального геному, успадкованого від 

матері144.  

Для уточнення генетичного походження лідійської породи бойових 

биків (ісп. toro de lidia) було досліджено поліморфізм мтДНК ділянки D-петлі 

розміром 521 пн. Біологічний матеріал 527 тварин було відібрано у 70 стадах 

породи, генеалогічно структурованих у 29 материнських ліній. Поліморфні 

варіанти мтДНК були більш схожі на близькосхідні, ніж на варіанти 

більшості європейських порід. Найпоширенішим (81 %) був гаплотип Т3, 

частка африканського гаплотипу T1 становила17 %. З незначною частотою 

зустрічались гаплотипи Т і Т2. Отримані результати визначили наявність 
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двох основних предкових материнських ліній у лідійської породи, подібно до 

європейських, африканських та інших середземноморських порід. Широкий 

діапазон відмінності в частотах гаплотипів було відмічено між обстеженими 

материнськими лініями. Гаплотип T3 зустрічався у всіх тварин 

проаналізованих ліній. У п'яти лініях зустрічався лише цей гаплотип, і тільки 

у материнській лінії (Miura) його частота нижча, ніж гаплотипу T1. Як 

відомо, гаплотип T1 зустрічається в креольських порід і нині присутній лише 

у єдиної європейської породи з Іспанії – Retina. Його  було виявлено у однієї 

тварини материнської лінії Concha. Порівняльний аналіз двох основних 

гаплотипів T3 і T1 лідійської породи з нуклеотидними послідовностями бази 

даних виявив, що ця порода  тісніше пов'язана з доісторичним іберійським та 

італійським, ніж з британським туром Bos taurus primigenius145. 

У генетиці свині також ведуть дослідження інтрогресії порід з 

використанням поліморфізму мтДНК. Як відомо з історії, сучасні породи 

мають двоїсте походження – від європейських і азійських порід свиней. 

Наприклад, у роботі Clop A. et al. (2013) описано існування в межах однієї 

породи як європейських, так і азійських мітохондріальних гаплотипів38. Це 

характерно для порід канарійська чорна, німецький та бельгійський п'етрен, 

велика біла та ландрас. На противагу цьому, серед різних типів іберійської  і 

майоркської чорної порід виявлено лише європейський мітохондріальний 

гаплотипам. Було зроблено висновок, що інтрогресія китайських порід 

свиней мала місце тільки в основні європейські породи, які і нині зберігають 

у собі азійські мітохондріальні гаплотипи з частотою від 15 до 56 %. На 

противагу цьому, місцеві іспанські породи свиней, такі як іберійська і 

майоркська чорна, продемонстрували наявність лише європейського 

гаплотипу гена цитохрому b. Ця особливість місцевих порід, на думку 

авторів публікації, свідчить про відсутність схрещування з китайськими або 

європейськими породами. Подібну картину спостерігають для свиней 

мангалицької породи. У них було виявлено унікальні стародавні європейські 

поліморфізми в ділянці D-петлі мтДНК, однак вони існують майже 
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винятково у складі європейських гаплотипів. На думку авторів, це означає, 

що сучасна популяція мангалиці в Угорщині утворилася або у результаті 

інтрогресії інших європейських порід і підвидів диких свиней, або шляхом 

повної ізоляції після розходження європейських древніх груп свиней39. 

Натомість інша група дослідників визначила чотири різних гаплотипи серед 

свиней мангалицької породи, у тому числі спільні з іншими породами. Це 

дало змогу зробити висновок, що мангалицька порода походить від 

примітивних порід, які могли бути отримані безпосередньо шляхом 

одомашнення дикої свині40. Якщо розглядати інтрогресію у розрізі 

збереження генетичного різноманіття, то серед основних причин генетичної 

ерозії виділяють саме використання чужорідного генетичного матеріалу. З 

огляду на це, дослідження інтрогресії є складовою збереження генетичної 

різноманітності порід сільськогосподарських тварин.  

Для цієї мети також використовують поліморфізм мітохондріального 

гена цитохрому В та регіону D-петлі. Під час дослідження чотирьох 

однонуклеотидних поліморфізмів гена цитохрому В зроблено висновок про 

існування азійських (А1, А2) та європейських (Е1, Е2) гаплотипів, що 

походять від деяких європейських транскордонних та місцевих порід свиней. 

Також виявлено існування у одній породі азійських та європейських 

гаплотипів, зокрема у канарійської чорній (E1, A1, A2), німецького п’єтрена 

(E1, A1, A2), бельгійського п’єтрена (E1, A1), великій білій (E1, A1) та 

ландрас (E1, A1). На противагу цьому, серед різних типів іберійської породи 

(Guadyerbas, Ervideira, Caldeira, Campanario, Puebla, Torbiscal) та майоркської 

чорної виявлено лише один гаплотип E1. Ці результати показують, що 

інтрогресія китайських порід свиней мала вплив на головні європейські 

транскордонні породи, які зберігають у собі азійські гаплотипи з різною 

частотою (15–56 %). Місцеві іспанські породи, такі як іберійська та 

майорська чорна, продемонстрували наявність лише одного європейського 

гаплотипу гена цитохрому b. Ця особливість місцевих порід свідчить, на 

думку авторів, про відсутність схрещування з китайськими або 
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європейськими комерційними популяціями. Отримані дані ілюструють, як 

географічні обмеження зберегли деякі місцеві іспанські породи від значної 

інтрогресії, отримання генів інших популяцій за внутрішньовидової 

гібридизації, яка мала місце упродовж 18–19 століть в Європі38. 

 

1.6.4. Дослідження материнських ліній 

У ссавців можливі дві спадкові лінії – чоловіча і жіноча. Для 

маркування батьківських ліній найбільш придатним об’єктом є нуклеотидна 

послідовність Y-хромосоми. Особливість Y-хромосоми як об’єкту 

досліджень пов’язана з її гаплоїдністю. У диплоїдному геномі вона 

представлена одним екземпляром і, більш того, на 95 % своєї довжини не 

бере участі в рекомбінаційних процесах зі своїм гомологом Х-хромосомою. В 

інших хромосомах відбувається обмін інформацією між гомологічними 

ділянками під час мейозу. Таким чином, лише мутації впливають на 

мінливість більшої частини Y-хромосоми і вона передається з покоління в 

покоління у вигляді одного гаплотипу146.  

Наймасштабніші дослідження материнських ліній з використанням 

ДНК-маркерів материнського типу успадкування було проведено у 

племінному конярстві. Так, американські вчені за родоводами простежили 

материнське походження 34 арабських кобил, які було придбано наприкінці 

19-го століття у бедуїнських племен. Аналіз визначив 27 мітохондріальних 

гаплотипів. На підставі перевірки випадково вибраних 200 тварин, занесених 

до племінної книги арабських коней США, було виявлено, що чистокровні 

мітохондріальні гаплотипи спостерігаються у 89 % арабських коней, 

зареєстрованих у США. Достовірність записів арабського походження по 

материнській лінії було підтверджено для 14 ліній. На підставі виконаного 

дослідження було зроблено висновок, що крім традиційної належності 

арабських коней до окремої лінії, необхідно робити розподіл за спільним 

материнським предком147. 
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Також за аналізом племінних книг було встановлено 50 засновників 

материнських ліній астурійського поні і 18 ліній майоркської породи коней. З 

315 кобил астурійських поні і 51 кобили майоркської породи, народжених 

упродовж останніх 5 років, було сформовано еталонні популяції. До 

референтних популяцій були занесені лише 35 засновників материнських 

ліній астурійських поні і 13 засновників материнських ліній майоркської 

породи.  

Аналіз 179 нуклеотидних послідовностей визначив 15 

мітохондріальних гаплотипів – 11 у астурійських поні і 9 у майорських 

коней. П'ять різних гаплотипів (приблизно дві третини досліджених 

послідовностей) були спільні у двох порід коней. Більшість з 

проаналізованих жіночих ліній мала один мітохондріальний ДНК гаплотип. 

Разом з тим, більш ніж один гаплотип було виявлено у восьми жіночих лініях 

астурійського поні. Виявлені невідповідності, на думку дослідників, є 

наслідком недоліків роботи банку ооцитів (англ. genebank). Ефективна 

популяційна материнська чисельність mN(е) була вищою у астурійських поні 

(20,5), ніж у майорських коней (15,9). Водночас материнська генетична 

різноманітність була, навпаки, меншою у астурійських поні (6,4) порівняно з 

у майорською породою (9,4). 

Співвідношення обчислених значень mN(е) до фактичної чисельності 

родин було завжди вищим у майорських коней, ймовірно, через більш 

збалансований обмін тваринами між стадами. Одержані результати дають 

змогу внести корективи до програм зі збереження місцевих порід коней. Так, 

до референтних популяцій були занесені лише 35 кобил із 50 родин 

астурійських поні і 13 із 18 родин майорської породи коней148. 

 

 

1.6.5. Дослідження батьківських ліній 

Широке застосування в практиці розведення племінних свиней за 

генеалогічним  лініями дало змогу припустити існування серед свиней 
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великої білої породи якнайменше чотирьох гетерохромосомних варіантів. У 

1928 році М. М. Завадовський зробив аналіз родоводів тварин, записаних до 

англійської племінної книги. Було визначено, що всі 2446 голів кнурів, яких 

використовували у кращих 48 заводах Англії і занесено до 41–44 томів 

племінної книги великої білої породи у 1925–1928 роках, є прямими 

нащадками чотирьох родоначальників: Joseph 99,  Madman II 341, Long Sam 

339 і Snub 141. Під час вивчення племінних книг данськими вченими 

встановлено, що сучасні ландраси походять від двох кнурів та 13 свиноматок, 

які дали початок породі.  

Сьогодні для дослідження батьківських ліній використовують 

гетерохромосомні ДНК-маркери. Значні можливості Y-хромосоми як об’єкту 

досліджень пов’язані з її гаплоїдністю. В інших хромосомах відбувається 

обмін інформацією між гомологічними ділянками під час мейозу. Я було 

вказано вище, лише мутації впливають на мінливість Y-хромосоми і вона 

передається з покоління в покоління у вигляді одного гаплотипу146. Дрейф 

генів впливає на Y-хромосому значно більшою мірою, ніж на Х-хромосому. 

Для ідентифікації генеалогічних структур у світовій практиці частіше 

використовують ДНК-маркери, поліморфізм яких обумовлений різною 

кількістю тандемних повторів. Їх умовно пподіляють на міні- і мікросателіти. 

Розмір повторюваної одиниці мікросателіта – 1–6 пар нуклеотидів, 

мінісателітів – від 6 до 100 пар нуклеотидів. Історично склалося так, що у 

генетичних дослідженнях тварин, свинарстві частіше використовують 

мікросателіти з двонуклеотидним повтором. Число тандемних повторів у 

мікросателітному локусі може змінюватися від одного до декількох десятків і 

визначає їх алельний спектр. Для різних порід спостерігається різна частота  

алелів. Сьогодні відома структура більш ніж 1000 мікросателітних локусів 

свині, які в переважній своїй кількості локалізовані на аутосомах. 

Гетерохромосомних мікросателітніих ДНК-маркерів свині визначено лише 

20 локусів149,150, але використовуються ці маркери в  дослідженнях з генетики 

свині лише для картування генів. У генетичних дослідженнях інших видів 
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сільськогосподарських тварин гетерохромосомні мікросателітні маркери 

набули значного використання. Наприклад, вирішення питань 

чистопородності та належності до певних ліній коней151, дослідження 

процесу доместикації та породотворення великої рогатої худоби152. 

Найбільшого прогресу в дослідженні гетерохромосомних ДНК-маркерів 

досягнуто в генетиці людини. Визначено гаплотипи Y-хромосоми, 

притаманні певним націям та етнічним групам, що уможливило вирішення 

низки теоретичних і практичних питань еволюції, філогенії та міграції 

виду153. 

Крім мікросателітних локусів, на Y-хромосомі виявлено також 

мінісателіти. У 1988 р. R.A. McGraw було відкрито існування специфічної 

для кнурів ділянки Y-хромосоми154. У 1998 році на цю ділянку звернули 

увагу іспанські вчені. Аналіз її нуклеотидної послідовності визначив три 

повтори. Перший – розміром 800 пн з рівнем ідентичності з іншими 87 %, 

другий – 644 пн – 46 %, третій –  355 пн – 84 %. Автори зробили висновок 

про перспективність цих специфічних для кнурів повторів ДНК для 

породоспецифічних маркерів155. 

На Y-хромосомі свині на ділянці NRY (нерекомбінуючий регіон Y), 

було виявлено дві групи зчеплення 10 генів і встановлено наступний 

порядок: Y pter-(amel-eif2s3y/zfy-usp9y-dby/uty) - (tspy-smc1y-ube1y-sry) - CEN 

(центромера)156. 

У свині сьогодні найбільш досліджено ген sry. Цей ген кодує фактор 

транскрипції, необхідний для диференціації сім’яників ссавців, у тому числі 

свиней157. Корейськими вченими з Національного інституту субтропічної 

агрокультури бул визначено нуклеотидну послідовність трансльованої 

ділянки гена sry ряду місцевих та 6 євро-американських свиней158. 

Результатів роботи опубліковано не було, однак визначені нуклеотидні 

послідовності передано до міжнародної бази даних (NCBI GenBank: 

AY842547.1.). 
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Крім дослідження ділянки гена sry, що транслюється, увагу 

дослідників привертають фланкуючі ділянки. Так, з літературних даних стало 

відомо, що аналіз еволюції гена sry та фланкуючих 5'- та 3'-регіонів вівці, 

свині, людини та миші виявив найбільш варіабельні ділянки159. Аналіз цих 

даних дав змогу визначити нам найбільш потенційно варіабельну 

нуклеотидну послідовність гена sry свині на промоторній ділянці. 

Детальний аналіз ділянки Y-хромосоми, що не рекомбінує, виконали 

вчені дослідної лабораторії фірми PIC. Було досліджено 11 різних локусів 

загальною довжиною 11369 пн 25 європейських та 25 азійських порід свиней. 

Загалом було визначено 33 поліморфні сайти, в тому числі 28 

однонуклеотидних поліморфізмів (SNPs). Два гаплотипи гена sry 

зустрічалися з відносно невисокою частотою. Їх було ідентифіковано 

винятково у кнурів порід темворс, ретінто та у трьох китайських місцевих 

порід Huai, Sahwutou та Xiaomeishan. Інший незвичайний гаплотип виявлено 

винятково також у тварин китайських місцевих порід свиней Bamajiang, 

Hangjiang та Longling і двох європейських локальних порід – мангалиця та 

старовинної шведської породи Linderödssvin160.  

Таким чином, на відміну від більшості найпоширеніших видів 

сільськогосподарських тварин та людини, у свині ділянка Y-хромосоми, що 

не рекомбінує, має дуже незначний рівень поліморфізму161. 

 

1.6.6. Видова ідентифікація 

Найбільшого поширення видова ідентифікація за допомогою аналізу 

мтДНК набула для виявлення фальсифікації харчових продуктів162, зокрема 

наявності свинини у халяльній та кошерній їжі163. Такий підхід 

використовують також під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

незаконним мисливством, особливо у випадках, коли ідентифікація видів за 

допомогою візуального огляду туші, морфометрії пір'я, шерсті, зразків крові 

та м’яса є складним завданням для правоохоронних органів щодо 

забезпечення дотримання Закону про захист диких тварин (WPA)164,165. 
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Застосування аналізу мтДНК дає змогу розрізняти навіть підвиди тварин. 

Так, підвид індійської дикої свині Sus scrofa cristatus є одним із видів, що 

охороняється Законом Індії, але незважаючи на це, є об’єктом полювання та 

незаконної реалізації на ринку. Щоб уникнути плутанини в ідентифікації 

зразків індійської дикої і свійської свині було порівняно фрагменти ДНК 

мітохондріального гена цитохрому b розміром 421 пн. Виявлені генетичні 

відмінності між індійською дикою та свійською свинями становили >3 %. 

Всього визначено дев'ять криміналістично інформативних нуклеотидних 

послідовностей FINS (англ. forensically informative nucleotide sequence – FINS, 

що різняться у індійських диких і домашніх свиней. Загальна генетична 

варіабельність, описана у даному дослідженні, може бути використана для 

ідентифікації біологічних зразків диких і домашніх свиней141. 

Визначено 17 видоспецифічних змін мітохондріальної послідовності 

гена 12S рРНК (~440 б.п.) великої рогатої худоби, яків, буйволів, кіз, свиней з 

бази даних послідовностей, які представляли 62 породи із 17 географічних 

регіонів. Це дало змогу розробити метод видової ідентифікації ПЛР-ПДРФ. 

На підставі певних варіацій видових спектрів, отриманих за допомогою двох 

ендонуклеаз – Alu I та Bfa I – було перевірено можливість визначення 

автентичності у зразках сирого м'яса. Коза і свиня були ідентифіковані за 

допомогою Alu I, велика рогата худоба, яки, буйволи – з використанням Bfa I. 

Даний підхід забезпечив порівняно високу чутливість виявлення ДНК 

великої рогатої худоби у змішаних зразках (велика рогата худоба та яки). 

Найнижчий поріг виявлення ДНК великої рогатої худоби становив 20 % у 

змішаному зразку. Цей метод було успішно використано для виявлення 

комерційного шахрайства з підміною м'яса яка на м'ясо великої рогатої 

худоби166. 

Аналіз мітохондріального геному свині було використано для 

розроблення коротких (15–30 нуклеотидів) ДНК-маркерів, придатних для 

біосенсора на основі ДНК-ДНК гібридизації. Зроблено це з огляду на те, що 

короткі послідовності маркерної ДНК краще витримують жорсткі умови 
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технологічної обробки, за яких довгі послідовності деградують до дрібних 

фрагментів. Аналіз in silico загального геному свині з метою пошуку Alu I-

сайтів визначив 66 фрагментів, п'ять з яких було обрано як потенційні 

маркери. Зв’язування тетраметил родамін-міченого 18-нуклеотидного Alu I-

фрагменту з 3 нм частинками золота дало змогу отримати специфічну до 

ДНК свині нанопробу, здатну витримати 2,5 год в автоклаві. Цим методом 

можна виявляти 1 %–ві домішки свинини167. 

Підсумовуючи основні етапи розвитку мітогенетики та дослідження 

гетерохромосомної ДНК можна зробити декілька висновків: 

1. Особливості організації, структури та успадкування 

мітохондріального геному уможливлюють його використання в ряді 

прикладних напрямків генетики сільськогосподарських тварин. Накопичено 

значну кількість даних, одержаних з використанням поліморфізму 

мітохондріальної ДНК у дослідженні процесів доместикації, філогенії та 

інтрогресії. 

2. Питання дослідження материнських ліній та зв'язку господарсько-

корисних ознак з поліморфізмом мтДНК залишились майже невирішеними, 

особливо це стосується генетики свині домашньої.  

3. Дані, отримані з використанням мітохондріальної та 

гетерохромосомної ДНК відносно інтрогресії до українських порід інших 

порід свиней, реконструкції їх походження та генетичного різноманіття, 

відсутні.  

Таким чином, у даній галузі встановлено необхідність проведення 

досліджень очевидна. Результати даного розділу висвітлено у наступних 

публікаціях: 

1. Почерняєв КФ. Використання поліморфізму мітохондріальної 

ДНК у дослідженні сільськогосподарських тварин. Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. 2003;5:122-5.  

2. Волощук ВМ, Рибалко ВП, Березовський МД, Костенко ОІ, 

Іванов ВО, Іванова ЛО, та ін. Свинарство. Київ: Аграр. Наука; 2014. 
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3. Почерняєв КФ. Консервативність транслюємої ділянки гену SRY 

домашніх та диких свиней. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 2009;138:265-9. 

4. Балацький ВМ, Почерняєв КФ. Використання ДНК-типування в 

практиці селекційно-племінної роботи. Вісник Полтавської державної 

аграрної академії. 2005;3:25-6. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Відбір, маркування та зберігання зразків 

 

Для проведення досліджень було використано 656 зразків (сперма, 

щетина, кістки, кров рідка та суха) транскордонних і місцевих порід 

свійських та диких свиней. Породний склад, час та місце забору біологічного 

матеріалу наведено у додатку 1. 

Як зразок для аналізу мітохондріальної ДНК використовували різний 

біологічний матеріал свиней. Перед відбиранням зразків визначали 

індивідуальні номери тварин. Відбір зразків свійських свиней проводили від 

клінічно здорових тварин, про що складали акти відбору зразків. 

Ділянку шкіри тварини в місці відбору крові обробляли 70 % 

етиловим спиртом. За необхідності місце відбору попередньо промивали з 

використанням ганчірки, змоченої водою. Кров відбирали у кількості 3–5 см3 

від кожної особини у пластикові пробірки ємністю 10 см3, які містили 3 см3 

антикоагулянту (0,05 М ЕДТА) з великих судин вушної раковини шляхом їх 

надрізання скальпелем, з яремної вени за допомогою шприца, або з судин 

хвоста шляхом відрізання його кінчика. Після ретельного обережного 

перемішування з антикоагулянтом пробірку з кров’ю маркували з 

одночасним занесенням цих даних до акту відбору зразків,  проставляючи 

відповідний індивідуальний номер свині. Під час відбору крові застосовували 

одноразові голки та рукавички. Після відбирання крові на марлю, складену у 

4 шари розміром 5 см × 5 см, її висушували на повітрі до сухого стану з 

униканням дії прямих сонячних променів та поміщали до паперового 

конверту з маркуванням та занесенням цих даних до акту відбору зразків. 

Суху кров диких свиней отримували від мисливців на паперових серветках 

або ганчірках з маркуванням черговим числом та місцем полювання. 
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Щетину у кількості 20–40 волосин виривали з кореневою цибулинкою 

у 2–3 прийоми для запобігання травмування шкіри тварини та поміщали до 

паперового конверту, або поліетиленового пакету з маркуванням та 

занесенням цих даних до акту відбору зразків. 

Зразки розбавленої сперми у кількості 3–5 см3 від кожного кнура 

відбирали у пластикові пробірки ємністю 10 см3, які маркували черговим 

числом з одночасним занесенням цих даних до акту відбору зразків, 

проставляючи відповідний індивідуальний номер плідника. 

Викопний кістковий матеріал верхніх або нижніх щелеп свині, 

попередньо ідентифікований археозоологами, відмивали від бруду, 

висушували на повітрі та маркували фломастером з зазначенням 

місцезнаходження та історичної доби знахідки. 

Зразки слини та букального епітелію диких свиней збирали з 

використанням принад – мішечків з зерном кукурудзи та жолудями дуба, 

фіксованих на висоті 0,5–0,6 м від поверхні землі. 

Рідку кров за необхідності зберігали 5–7 діб за температури 4 °С або  

–20 °С та нижче – більш тривалий час. Суху кров зберігали у закритому 

сухому паперовому пакеті за кімнатної температури.  

 

2.2. Виділення ДНК 

 

2.2.1.Виділення ДНК сольовим методом із рідкої крові 

Виділення ДНК із рідкої крові з використанням сольової 

депротеїнізації проводили за Б. П. Соколовим та В. В. Джемелинським 

(1989)168.  

Кров з антикоагулянтом об’ємом 5 см3  переносили до центрифужних 

пробірок ємністю 50 см3, де змішували з 30 см3 охолодженого до +4 ºС 

буферу для лізису клітин наступного складу: 0,32 М сахароза, 5 мМ MgCl2,   

1 % Тритон Х-100, 0,01 М тріс-HCl (рН 7,6). Після інкубації упродовж 30 хв 

за температури +4 ºС осаджували ядра клітин центрифугуванням при 4000 
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об/хв 30 хвилин за температури +4 ºС. Надосадову рідину видаляли за 

допомогою автоматичної піпетки з одноразовим поліпропіленовим 

наконечником. Отриманий осад, який містив дебріс клітин, ресуспендували у 

розчині наступного складу: 1,5 см3 розчину 75 мМ NaCl та 25 мM ЕДТА (рН 

8.0), 0,2 см3  10 % SDS, 0,025 см3  протеїнази К (MBI Fermentas Литва) у 

концентрації 10 мг/см3, та інкубували 16 год за +37 ºС, або 3 год за +56 ºС. До 

одержаного лізату клітин додавали 0,75 см3 5 М ацетату натрію (рН 4,8), 

обережно перемішували, інкубували за температури +4 ºС упродовж 30 хв. 

Білки осаджували центрифугуванням при 5000 об/хв, 30 хв за температури  

+4 ºС. Надосадову рідину, яка містила розчин ДНК (~3см3), переносили за 

допомогою автоматичної піпетки з одноразовим поліпропіленовим 

наконечником до  скляного стаканчика ємністю 25 см3, додавали два об'єми 

охолодженого до –20 ºС 96 %–вого етанолу та вимотували ДНК на стерильну 

скляну паличку. ДНК на скляній паличці підсушували за кімнатної 

температури упродовж 1 год та двічі промивали 5 см3 70 %-вого етанолу. 

Після промивання процедуру підсушування ДНК повторювали упродовж 6 

год. Скляні палички з ДНК поміщали у 1,5 см3 поліпропіленові пробірки з 

кришкою та розчиняли ДНК у 0,5 см3 буферу ТЕ наступного складу: 10 мМ 

тріс-HCl (pH 7,4), 1 мМ ЕДТА (рН 8,0). Зразки розчину ДНК зберігали за –

20 ºС. 

 

2.2.2. Виділення ДНК з використанням іонообмінної смоли Chelex -

100 

Виділення ДНК з використанням іонообмінної смоли Chelex-100 

проводили за Walsh P.S. et al. (1991)169. 

За допомогою ножиців відрізали частину тканини з плямою сухої 

крові, або приманки (~ 0,5 см×0,5 см). Відібрані зразки матеріалу сухої крові 

на марлі, або приманки розміром 0,5 мм×0,5 мм або 0,2 см3 рідкої крові 

поміщали у марковані поліпропіленові пробірки з кришкою ємністю 1,5 см3. 

До вмісту пробірок додавали 1 см3 стерильної Н2О та інкубували упродовж 



103 

 

15–30 хв за кімнатної температури, періодично струшуючи на Вортексі 5–10 

с. З використанням одноразового поліпропіленового наконечника видаляли 

марлю та центрифугували пробірки за 6 тис. об/хв  3 хв. За допомогою 

автоматичної піпетки з одноразовим поліпропіленовим наконечником 

видаляли надосадову рідину. До осаду додавали 0,2 см3 5 % суспензії Chelex-

100 та інкубували упродовж 30 хв за +56 ºС. Після струшування пробірок на 

Вортексі їх поміщали до твердотільного термостату та інкубували 8 хв за 

температури +96 ºС. Зразки розчину ДНК зберігали за –20 ºС. 

Виділення ДНК із щетини з використанням іонообмінної смоли 

Chelex-100 проводили за С. М. Корінним та ін. (2005)170. 

За допомогою ножиців від 5 волосин відрізали частину з кореневою 

цибулиною довжиною 0,5 см. Відібрані зразки поміщали у марковані 

поліпропіленові пробірки з кришкою ємністю 1,5 см3. До вмісту пробірок 

додавали 0,1 см3  20 % суспензії Chelex-100 та інкубували упродовж 6 год за 

+56 ºС. Після струшування пробірок на Вортексі їх поміщали до 

твердотільного термостату та інкубували 8 хв за температури +96 ºС. Зразки 

розчину ДНК зберігали за –20 ºС. 

Зразки розбавленої сперми кнурів об’ємом 0,05 см3 поміщали у 

марковані поліпропіленові пробірки з кришкою ємністю 1,5 см3. До вмісту 

пробірок додавали 1 см3 стерильної Н2О та центрифугували пробірки при 6 

тис. об/хв 3 хв. За допомогою автоматичної піпетки з одноразовим 

поліпропіленовим наконечником видаляли надосадову рідину. До осаду 

додавали 0,025 см3 протеїнази К (MBI Fermentas Литва) концентрацією 10 мг/ 

см3 та 0,01 см3 1 М дітіотрейтолу. Обережно перемішували шляхом 

обертання пробірок та інкубували зразки 60 хв за температури +96 ºС. До 

вмісту пробірок додавали 1 см3 стерильної Н2О та центрифугували пробірки 

при 6 тис. об/хв. 3 хв. За допомогою автоматичної піпетки з одноразовим 

поліпропіленовим наконечником видаляли надосадову рідину. До осаду 

додавали 0,2 см3 20 % суспензії Chelex-100 та інкубували упродовж 30 хв за 

+56 ºС. Після струшування пробірок на Вортексі їх поміщали до 



104 

 

твердотільного термостату та інкубували 8 хв за температури +96 ºС. Зразки 

розчину ДНК зберігали за –20 ºС. 

 

2.2.3. Виділення ДНК із викопних кісток з використанням сорбенту 

SiO2 

Виділення ДНК із викопних кісток з використанням сорбенту SiO2 за 

К. Ф. Почерняєвим та І. К. Лядським (2004)171. 

За допомогою пилки було напилено 3 г кісткового пилу. Для 

запобігання забрудненню зразка сторонніми нуклеїновими кислотами, кістку 

і пилку обпалювали в полум'ї газового пальника. 3 г кісткового пилу 

поміщали у марковані поліпропіленові пробірки з кришкою ємністю 10 см3. 

До вмісту пробірок додавали 5 см3 буферу для лізису наступного складу: 0,5 

М EDTA (рН 8,0), 0,1 % Твін 20, 1 мг/см3 протеїнази К (MBI Fermentas 

Литва) концентрацією 10 мг/см3 та інкубувати 1 год за +56 ºС, потім 2 доби 

за +37 ºС до повної мацерації кісткової тканини. Після інкубації до пробірок 

додавали однаковий об’єм суміші хлороформу та ізоамілового спирту (24:1) і 

центрифугували при 6 тис об/хв. 5 хв. За допомогою автоматичної піпетки з 

одноразовим поліпропіленовим наконечником надосадову рідину переносили 

до чистих пробірок. Видалення білків за допомогою суміші хлороформу та 

ізоамілового спирту повторювали  тричі. До аліквоти водяної фази об’ємом 

0,2 см3  додавали 0,1 см3  50 % Chelex-100 та інкубували за +56 ºС 30 хв. 

Після перемішування Вортекс інкубували за +96 ºС 8 хв та центрифугували 

при 6 тис об/хв. 3 хв. Надосадову рідину об’ємом 200 см3 відбирали і 

переносили у марковані поліпропіленові пробірки з кришкою ємністю 1,5 см3 

та додавали 0,02 см3 суспензії сорбенту SiO2. Пробірки інкубували упродовж 

10 хв за кімнатної температури, 1–2 рази перемішуючи на Вортекс та 

центрифугували при 6 тис об/хв 15 с. За допомогою автоматичної піпетки з 

одноразовим поліпропіленовим наконечником видаляли надосадову рідину. 

До осаду додавали 0,2 см3 70 % розчину етанолу, перемішували на Вортекс, а 

сорбент осаджували центрифугуванням при 8–12 тис об/хв. упродовж 15 с. За 
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допомогою автоматичної піпетки з одноразовим поліпропіленовим 

наконечником видаляли надосадову рідину. Процедуру відмивання 1,0 см3  

70 % етанолу повторювали двічі. Пробірки з сорбентом підсушували у 

твердотільному термостаті за +55 ºС 5 хв. 

До підсушеного сорбенту додавали 0,05 см3 буферу ТЕ (pH 7,4), 

ретельно перемішували піпетуванням та інкубували у твердотільному 

термостаті за +55 ºС 5 хв.  

Сорбент осаджували центрифугуванням при 8 тис об/хв. 15 с. 

Надосадову рідину, яка містить розчин очищеної та сконцентрованої ДНК, 

переносили до чистої пробірки. Зразки розчину ДНК зберігали за –20 ºС. 

 

2.3. Ампліфікація ДНК за допомогою полімеразної 

ланцюгової реакції 

 

Компоненти ПЛР-суміші, яку використовували для ампліфікації ДНК 

у полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР), зберігали у морозильній камері за –

20 ºС. Перед використанням їх розморожували за кімнатної температури. 

Необхідну кількість чистих поліпропіленових мікропробірок з кришкою 

ємністю 0,5см3 маркували порядковими номерами. В окремій пробірці 

збирали усі компоненти ПЛР-суміші (MBI Fermentas Литва або («Тапотили», 

РФ), крім розчину ДНК, за схемою, яку наведено в таблиці 2.1. 

Структуру олігонуклеотидних праймерів для аналізу за допомогою 

ПЛР було сконструйовано за допомогою програми FastPCR172. 

Олігонуклеотидні праймери для аналізу за допомогою ПЛР було 

синтезовано (Metabion international AG, ФРН). Леофільно висушені 

олігонуклеотидні праймери розводили деіонізованою водою (MBI Fermentas 

Литва) для зберігання до концентрації 100 пМ/0,001 см3, а для готування 

ПЛР-суміші – до концентрації 20 пМ/0,001 см3.   

 

 



106 

 

Таблиця 2.1 

Схема збирання компонентів ПЛР-суміші з розрахунком  

на одну пробірку ємністю 0,25 см3 

Примітки: * об’єм внесеного розчину ДНК залежить від її концентрації та 

специфічних умов ПЛР і змінювався від 0,0005 до 0,005 см3. При цьому 

загальний об’єм ПЛР-суміші у 0,25 см3 не змінювався і витримувався за 

рахунок додавання відповідного об’єму Н2О. 

 

До маркованих пробірок вносили по 0,021 см3 ПЛР-суміші та до 

кожної пробірки додавали 0,004 см3 ДНК, виділеної з біологічного матеріалу 

свиней, які підлягали аналізу. До пробірки, яка слугувала негативним 

контролем, додавали 0,004 см3 стерильної деіонізованої води, а до пробірки 

позитивного контролю – 0,004 см3 ДНК свині. Для запобігання 

випаровуванню ПЛР-суміші до пробірок додавали 0,03 см3 мінеральної олії 

(«Тапотили», РФ). 

Усі маніпуляції виконували у ПЛР-боксі, з використанням 

автоматичних піпеток із одноразовими наконечниками. Ампліфікацію 

проводили на програмованому термостаті ТЕРЦИК-2 (ДНК-Технологии, 

№ 

п.п. 

Компонент Концентрація 

розчинів 

Об’єм у  см3 

1 Н2О  0,123 

2 ПЛР-буфер 10х 0,025 

3 Суміш dNTP 20мМ 0,002 

4 Розчин MgCl2 25мМ 0,002 

5 Праймер 1 20пкМ/0,001 см3 0,001 

6 Праймер 2 20пкМ/0,001 см3 0,001 

7 ДНК-полімераза 5од.акт./0,001 см3 0,0002 

8 Розчин ДНК 50пкг–1мкг 0,004* 
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Росія) за умов випалювання та синтезу, які залежали від структури 

олігонуклеотидних праймерів та полімерази. 

Структуру олігонуклеотидних праймерів для дослідження 

поліморфізму мітохондріальної ДНК свині наведено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Структура олігонуклеотидних праймерів для ампліфікації 

мітохондріальної ДНК свині у полімеразній ланцюговій реакції 

№ 

з/п 

Цільова послі-

довність 
Назва Олігонуклеотид 

1 D-петля 

мітохондріаль-

ної ДНК свині 

MITPROF GCACCCAAAGCTGAAATTCTA 

2 MITPRO2F СATACAAATATGTGACCCCAAA 

3 MITPRO2R TTATATGCATGGGGACTAGCAT 

4 MITPROR GTGAGCATGGGCTGATTAGTC 

 

Структуру олігонуклеотидних праймерів для дослідження 

поліморфізму гену sry свині наведено в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Структура олігонуклеотидних праймерів для ампліфікації гену sry свині 

у полімеразній ланцюговій реакції 

№ 

з/п 

Цільова 

послі-

довність 

Розмір 

продукту 

ПЛР 

Назва Олігонуклеотид 

1 Ген sry 

свині 
445 

SRYPR1F GTCTGCCAGTGCCGAATTGAA 

2 SRYPRF CACAGGCCATTATGCTCAGAGG 

3 
523 

SRYPRR TTCGGCCATTAGAGCACTCAGG 

4 SRYT1R GCTGGGCTGTAATCGTCCG 

5 955  SRYT2R TGGGTCGCTTGACACGATCC 

6 
408 

SRY408F AAAGGAGAAAAGTGGCTCTA 

7 SRY408R TGGATGTTACCCTACTGTGG 
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Структуру олігонуклеотидних праймерів для дослідження 

поліморфізму міні- та мікросателітної ДНК Y-хромосоми свині наведено в 

таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.3 

Структура олігонуклеотидних праймерів для ампліфікації 

гетерохромосомної ДНК свині у полімеразній ланцюговій реакції 

№ 

з/п 

Цільова 

послі-

довність 

Розмір 

продукт

у ПЛР 

Назва Олігонуклеотид 

1 

Мікро- 

сателіт 

Y  

143–155 
SWR17F GTTTAAGCCACCTGGTCTATGG 

SWR17R ATCCTGACTTGCTTATGGCTG 

2 112–159 
SW980F CTTCAGTGTAGTCCAAGTGGC 

SW980R GATGTTTTGCTGATAGGAAGGG 

3 164–166 
SW1426F TGGTTGTCACAGTTTATTGGG 

SW1426R TCCCTATCTTCTAAATGCTAGTAGG 

4 89–103 
SW1994F TCTCCAGGTCCATCCATATTG 

SW1994R TGAACCTCGATGTTAATTGTGG 

5 

Міні- 

сателіт 

Y 

543 

MSF533L GCACTTTCTTGGGAGAGCAC 

MSF533R TCAGGCCTTGAAGGAGAGAA 

 

У разі необхідності пробірки з продуктами ПЛР зберігали за –20 °С. 

Якість та специфічність продуктів ПЛР перевіряли за допомогою 

електрофорезу у 1 % агарозному гелі. 
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Інші параметри ампліфікації були однаковими: 

 початкова денатурація – 5 хв за  95 ºС;  

 35 циклів:  

 денатурація – 94˚С (40 с); 

 випалювання праймерів – 56–63 ˚С (40 с); 

 синтез – 70–72 ˚С (40 с);  

 завершальний синтез – 72 ˚С (5 хв); 

 зберігання – 4 ºС. 

 

2.4. Гідроліз продуктів ПЛР 

 

Всі реагенти, що використовували для гідролізу продуктів ПЛР, 

зберігали у морозильній камері за –20 ºС. Перед використанням їх 

розморожували за кімнатної температури. Необхідну кількість чистих 

поліпропіленових мікропробірок з кришкою ємністю 0,5 см3 маркували 

порядковими номерами. В окремій пробірці збирали усі компоненти буферу 

для рестрикції та ендонуклеази (MBI Fermentas, Литва), окрім продукту ПЛР, 

за схемою, що наведена в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Схема збирання компонентів реакції гідролізу продуктів ПЛР  з 

розрахунку для однієї пробірки на об’єм 0,3 см3 

№ 

з/п 

Компонент Концентрація розчинів 

компонентів 

Об’єм у см3  

1 Буфер для гідролізу 10× 0,002 

2 Н2О  0,018 

3 Ендонуклеаза  10 од.ак./ 0,001см3 0,001 
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Ендонуклеази, які було використано у дослідженнях, сайти 

пізнавання, чутливість до метилювання та температурні умови їх 

використання наведено в таблиці 2.5. 

У разі необхідності пробірки з гідролізованими продуктами ПЛР 

зберігали за температури –20 °С. 

Таблиця 2.5 

Ендонуклеази, використані у дослідженнях, сайти пізнавання, склад 

реакційного буферу та температурні умови їх використання 

№ 

з/п 

Ендо- 

нуклеаза 

Сайт 

пізнавання 

Склад реакційного буферу ×1 Температур-

ні умови 

1. Alu I AG↓CT 33мМ Тріс-ацетат(pH 7,9), 

10мМ Mg(C2H3O2)2, 

66мM CH3COOK, 

0,1мкг/см3 BSA 

+37 ºС 

2. BsuR I 

(Hae III) 

GG↓CC 10мМ Тріс-ацетат (pH 8,5), 

10мM MgCl2, 100мM KCl, 

0,1мкг/ см3 BSA 

+37 ºС 

3. Dpn I GA↓TC 33мМ Тріс-ацетат (pH 7,9), 

10мМ Mg(C2H3O2)2, 

0,1мкг/см3 BSA 

+37 ºС 

4. CfoI, Hha 

I 

(AspLЕІ) 

GCG↓C 33мМ Тріс-ацетат (pH 7,9), 

10мМ Mg(C2H3O2)2,  

66мM CH3COOK, 

0,1мкг/см3 BSA 

+37 ºС 

5. Sse9I ↓AATT 10мМ Тріс-HCl (pH 7,6), 10мМ 

MgCl2, 1мМ DTT, 

0,1мкг/см3 BSA 

+37 ºС 

6. Ssi I 

(Aci I) 

C↓CGC 50мМ Тріс-HCl (pH 7,5),  

10мМ MgCl2, 100мМ NaHl, 

0,1мкг/ см3 BSA 

+37 ºС 

7. Tas I 

(Tsp EI) 

↓AATT 10мМ Тріс-HCl (pH 7,5), 10мМ 

MgCl2, 0,1мкг/ см3 BSA 

+65 ºС 

8. Tru I 

(Mse I) 

T↓TAA 10мМ Тріс-HCl (pH 7,5), 10мМ 

MgCl2, 10мМ KCl, 0,1мкг/ 

см3 BSA 

+37 ºС 
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2.5. Проведення електрофорезу ДНК 

 

2.5.1. Проведення електрофорезу ДНК у агарозному гелі 

Специфічність продуктів ПЛР перевіряли за допомогою 

електрофорезу у 1 % агарозному гелі (АГ) у 1× Трис-боратному 

електродному буфері (TBE). 10×TBE мав наступний склад: 890 мМ Трис, 890 

мМ борна кислота, 20 мМ ЕДТА (pH 8,3). До пробірок із продуктами ПЛР 

додавали 6×буфер для нанесення зразків і ретельно перемішували. До першої 

лунки вносили 0,005 см3  маркера молекулярної маси, а до наступних – по 

0,01см3  продукту ПЛР. Як маркери молекулярної маси використовували: 

ДНК плазміди pBR322, гідролізованої ендонуклеазою MspI (HaeIII), ДНК 

pBlueScrіpt/MspI, ДНК pUC19/MspI (HpaII), ДНК ΦХ174 /BsuRI (HaeIII) та 

100bp Ladder+ (MBI Fermentas, Литва). 

Електрофорез проводили упродовж 1 год за сили струму 50 мА. Після 

закінчення електрофорезу гель фарбували розчином бромистого етидію (10 

мг/см3) упродовж 3–6 хв, тричі промивали гель дистильованою водою та 

документували  результати електрофорезу цифровою камерою на 

трансілюмінаторі.  

 

2.5.2. Проведення електрофорезу ДНК у поліакриламідному гелі 

Гідролізовані продукти ПЛР розділяли  за допомогою електрофорезу у 

8 % поліакриламідному гелі (ПААГ) у 1×TBE буфері. Співвідношення 

акриламіду до метиленбісакриламіду ПААГ було 29:1. Для полімеризації до 

25 см3 8 % розчину поліакриламіду у 1×TBE буфері додавали 0,167 см3  10 % 

розчину амонію персульфату (АМП) та 0,0167 см3 ТЕМЕД. До пробірок зі 

зразками гідролізованих продуктів ПЛР додавали 6×буфер для нанесення 

зразків і ретельно перемішували. До першої лунки вносили 0,005 см3  

маркера молекулярної маси, а до наступних – по 0,01 см3 гідролізованих 

продуктів ПЛР. Як маркери молекулярної маси використовували: ДНК 

плазміди pBR322, гідролізованої ендонуклеазою MspI (HaeIII), ДНК 
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pUC19/MspI (HpaII), ДНК ΦХ174 /BsuRI (HaeIII) та 100bp Ladder+ (MBI 

Fermentas, Литва). Електрофорез проводили упродовж 3 год заи сили струму 

50мА. Після закінчення електрофорезу гель фарбували розчином бромистого 

етидію (10 мг/см3) упродовж 3–6 хв, тричі промивали гель дистильованою 

водою та документували  результати електрофорезу цифровою камерою на 

трансілюмінаторі.  

 

2.6. Статистична обробка отриманих даних 

 

Визначення нуклеотидної структури олігонуклеотидних праймерів, 

визначення їх термодинамічних параметрів та пошук на визначених для 

дослідження за допомогою ПЛР послідовностей сайтів пізнавання 

ендонуклеаз рестрикції виконували з використанням комп’ютерної програми 

FastPCR172. 

Оцінювання гаплоїдного різноманіття мітохондріальних геномів 

свиней проводили з використанням програми GENALEX 6173. 

Вирівнювання нуклеотидних послідовностей, розрахунок генетичних 

дистанцій та аналіз філогенетичних зв’язків між породами виконували з 

використанням програми MEGA4174. 

Аналіз сиквенованих нуклеотидних послідовностей виконано за 

допомогою програми BLAST (англ. Basic Local Alignment Search Tool). 

Власні методики висвітлено у наступних публікаціях: 

1. Корінний СМ, Почерняєв КФ, Балацький ВМ. Шерсть тварин, як 

зручний об’єкт виділення днк для аналізу за допомогою ПЛР. Вет біотехнол. 

2005;7:80-2. 

2. Почерняєв КФ, Лядський ІК. Удосконалення методу виділення ДНК з 

викопних кісток вищих ссавців. Вісник Білоцерківського держ аграрн універ. 

2004;29:189-203. 

 

 

http://alsec/med/umn/edu/VGC.html
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ  

 

3.1. Розроблення ДНК-маркерів материнського типу успадкування 

 

Одним із перших завдань дослідження було розроблення способу 

гаплотипування свиней за маркерами материнського типу успадкування. 

 

3.1.1. Вибір ділянки мітохондріального геному свині, придатного для 

розроблення способу гаплотипування свиней 

Розроблення способу гаплотипування свиней за маркерами 

материнського типу успадкування передбачало вибір ділянок 

мітохондріального геному з високим рівнем поліморфізму. Як було відомо з 

літературних джерел, у ссавців такими ділянками є гени, що безпосередньо 

межують з ділянкою D-петлі. Первинну нуклеотидну послідовність мтДНК 

свині Sus scrofa (номер доступу AJ002189) було одержано із бази даних 

GenBank. 

Розроблення способу визначення гаплотипів мітохондріального геному 

свині передбачало пошук ділянок з високим рівнем поліморфізму. Аналіз 

літературних джерел47,85 визначив, що найбільш варіабельними 

послідовностями мітохондріального геному є регіон D-петлі та гени, які 

безпосередньо межують з ним, наприклад, ген цитохрому b. 

Ключовим параметром, що визначає специфічність та чутливість ПЛР, є 

«якість» олігонуклеотидних праймерів: ступінь їх гомології з ДНК-

матрицею, відсутність взаємної та неспецифічної гібридизації. Розроблення 

системи олігонуклеотидних праймерів з використанням комп’ютерної 

програми FastPCR172 дало змогу обрати пару праймерів, які 

продемонстрували in silico найвищу якість. Обрана пара олігонуклеотидних 

праймерів обмежувала послідовність D-петлі мітохондріального геному 
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розміром 560 п.н. між нуклеотидними позиціями 15370 та 15930. Повну 

первинну нуклеотидну послідовність мтДНК свині дикої Sus scrofa, що мала 

розмір 16680 п.н.63, було одержано із бази даних GenBank (номер доступу 

AJ002189).  

Необхідною умовою розроблення методу ПЛР-ПДРФ була наявність 

однонуклеотидних поліморфізмів на обраній ділянці D-петлі 

мітохондріального геному. Для пошуку обрали Аналіз первинних 

нуклеотидних послідовностей мітохондріального геному свині з бази даних 

GenBank (номери доступу): AF136555, AF136556, AF136557, AF136558, 

AF136559, AF136560, AF136561, AF136562, AF136563, AF136564, AF136565, 

AF136566, AF136567,  AF136568,  AF182446, AB015067, AB015069, 

AB015070, AB015071, AB015072, AB015074, AB015075, AB015077, 

AB015079, AB015080, AB015082, AB015083, AB015090, AB015094, 

AB015095, D42171, що відповідали мітохондріальним геномам різних порід 

свійських та підвидів диких свиней, визначив один поліморфний сайт 

рестрикції в позиції 15527 п.н. для рестриктази CfoI, або її аналогів Hin6I та 

HhaI (GCG↓C). Цей m.15527G>A однонуклеотидний поліморфізм 

мітохондріального геному зустрічався тільки серед популяції дикої свині 

Італії.  

З використанням комп’ютерної програми FastPCR172 було 

сконструйовано пари олігонуклеотидних праймерів (табл. 2.2).  

Згідно аналізу нуклеотидної послідовності мтДНК свині Sus scrofa 

(номер доступу AJ002189), очікуваний розмір продуктів ампліфікації ділянки 

D-петлі мітохондріального геному з використанням різної комбінації прямих 

та зворотніх олігонуклеотидних праймерів повинен мати 560 п.н., 428 п.н., 

239 п.н. та 132 п.н. Амплікон розміром 132 п.н., що теоретично міг 

утворюватися з використанням олігонуклеотидних праймерів MITPRO2F та 

MITPRO2R (R15615C)  для досліджень методом ПЛР-ПДРФ, залучати не 

планувалося. Потенційно, через незначний розмір амплікону, пару 

олігонуклеотидних праймерів MITPRO2F та MITPRO2R (R15615C) можна 

http://alsec/med/umn/edu/VGC.html
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використовувати за аналізу ПЛР у реальному часі, наприклад для кількісного 

визначення мтДНК та перерахунку у кількість мітохондріальних геномів. 

Схему ампліфікації нуклеотидної послідовності D-петлі мтДНК свині з 

використанням різної комбінації прямих та зворотних олігонуклеотидних 

праймерів наведено на рисунку 3.1.  

 

                                MITPRO2F 
MITPROF 
                          
                                                        

 
                                                                                                                               MITPROR 
 
                                         
                                        MITPRO2R( R15615C) 
 
Рис. 3.1. Схема ампліфікації у ПЛР фрагментів D-петлі мітохондріального 

геному свині: з використанням пар олігонуклеотидних праймерів MITPROF 

та MITPROR – 560 п.н., MITPRO2F та MITPROR – 428 п.н., MITPROF та 

MITPRO2R (R15615C) отримують амплікони розміром 239 п.н., MITPRO2F 

та MITPRO2R (R15615C) – 105 п.н. 

 

 

Для експериментальної перевірки якості ПЛР ампліфікації було 

використано дев’ять зразків ДНК тварин наступних порід: велика біла, 

велика чорна, дюрок, миргородська, уельс, полтавська м’ясна, п’єтрен, 

мейшан та дикої свині. З  парою олігонуклеотидних праймерів MITPROF та  

MITPROR було отримано продукт ПЛР розміром 560 п.н. (рис. 3.2). 

 

428 п.н. 

560 п.н. 

239 п.н. 

105 п.н. 
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Рис. 3.2. Ампліфікована у ПЛР мтДНК свині з парою 

олігонуклеотидних праймерів MITPROF та  MITPROR з розміром продукту 

ПЛР 560 п.н., фракціонована у 1,5 % агарозному гелі: М – маркер pBR322 

DNA/AluI, 1–9 – ДНК свиней порід великої білої, великої чорної, дюрок, 

миргородської, уельс, полтавської м’ясної, п’єтрен, мейшан та дикої свині. 

 

Олігонуклеотидні праймери MITPROF та MITPRO2R (R15615C) дали 

змогу отримати продукт ПЛР розміром 239 п.н. (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Ампліфікована у ПЛР мтДНК свині з парою олігонуклеотидних 

праймерів MITPROF та  R15615C, фракціонована у 1,5 % агарозному гелі: М 

– маркер pBR322 DNA/AluI, 1–9 – ДНК свиней порід великої білої, великої 

чорної, дюрок, миргородської, уельс, полтавської м’ясної, п’єтрен, мейшан та 

дикої свині. 

 
 М         1         2          3         4         5          6         7          8         9 пар 
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З використанням пари олігонуклеотидних праймерів MITPRO2F та  

MITPROR було отримано специфічний продукт ПЛР без додаткових 

фрагментів ДНК. Ампліфікована у ПЛР мтДНК тварин порід велика біла, 

велика чорна, дюрок, миргородська, уельс, полтавська м’ясна, п’єтрен, 

мейшан та дикої свині була фракціонована у 1,5 % агарозному гелі. Для 

визначення розмірів продукту ПЛР було використано маркер pBluScript 

DNA/MspI. За розміром продукт ПЛР відповідав очікуваному – 428 п.н., 

визначеному шляхом аналізу нуклеотидної послідовності мтДНК свині Sus 

scrofa (номер доступу AJ002189) (рис. 3.4). Зразки всіх досліджених порід 

свині свійської та дикої візуально мали однаковий розмір. 

 

 

Рис. 3.4. Ампліфікована у ПЛР мтДНК свині з парою олігонуклеотидних 

праймерів MITPRO2F та MITPROR, фракціонована у 1,5 % агарозному гелі: 

М – маркер pBluScript DNA/MspI, 1–9 – ДНК свиней порід великої білої, 

великої чорної, дюрок, миргородської, уельс, полтавської м’ясної, п’єтрен, 

мейшан та дикої свині. 

 

3.1.1. Визначення методів виділення ДНК, придатних для аналізу 

мітохондріального геному  

Необхідність  визначення придатності методів виділення ДНК для 

аналізу мітохондріальних геномів полягала у надзвичайній складності та 

значній витратності методу виділення та очищення мтДНК, наприклад, 

 М        1         2           3            4          5          6            7        8            9 
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описаним у роботах175,176. Придатність сумарної, ядерної та мтДНК для 

визначення мітохондріальних гаплотипів було перевірено шляхом 

ампліфікації у ПЛР фрагменту  D-петлі мтДНК розміром 428 п.н. У реакції 

ампліфікації як матрицю було використано сумарну ДНК, виділену з 

використанням хелатного полімеру Chelex-100 за  Walsh P.S. et al. (1991)169 із 

крові свиней великої білої породи. У результаті ампліфікації у ПЛР 

фрагменту D-петлі мтДНК було отримано фрагмент ДНК розміром 428 п.н. 

(рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Ампліфікована у ПЛР мтДНК, виділена із крові свиней з 

використанням хелатного полімеру Chelex-100 за Walsh P.S. та ін. (1991)169 і 

фракціонована у 6 % ПААГ: М – маркер pUC19 DNA/MspI, 1–7 – ДНК 

свиней великої білої породи. 

 

Наступним кроком визначенням методів виділення нуклеїнових кислот, 

придатних для ампліфікації мтДНК, була перевірка можливості використання 

методів виділення тотальної ДНК – фенольного за C.G.P. Mathew (1984)177 та 

натрій-ацетатного за Б.П. Соколовим та ін. (1989)168. У результаті 

ампліфікації мтДНК свиней порід велика біла, велика чорна, дюрок, 

миргородська, уельс, полтавська м’ясна, п’єтрен, мейшан та дикої свині було 

отримано специфічний продукт ПЛР розміром 428 п.н. високої якості (рис. 

3.6). ДНК, виділену з використанням фенольного методу, було взято для 
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дослідження із банку ДНК лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ 

НААН. 

Ампліфікація мтДНК, виконана з використанням тотальної ДНК, 

виділеної натрій-ацетатним методом, також продемонструвала можливість 

отримання ПЛР продукту високої якості. 

 

 

Рис. 3.6. Ампліфікована у ПЛР мтДНК свині, виділена з використанням 

фенольного методу Mathew C.G.P. (1984) та фракціонована у 1,5 % 

агарозному гелі: М – маркер pBluScript DNA/MspI, 1–9 – ДНК свиней порід 

великої білої, великої чорної, дюрок, миргородської, уельс, полтавської 

м’ясної, п’єтрен, мейшан та дикої свині. 

 

Методи для виділення та очищення мтДНК достатньо складні та 

мають високу собівартість175. Тому ми припустили, що завдяки високій 

специфічності методу ампліфікації у ПЛР можна використати методи 

виділення сумарної, ядерної та мтДНК. Для цього спочатку було здійснено 

ампліфікацію у ПЛР фрагменту D-петлі мтДНК розміром 561 п.н. з 

використанням сумарної ДНК, виділеної з використанням хелатного 

полімеру Chelex-100169. Після одержання позитивного результату – 

ампліфікації фрагменту D-петлі мтДНК – було перевірено ДНК, виділену за 

допомогою фенольного177 та натрій-ацетатного168 методів. Ці методи 

виділення ДНК виявилися також придатними для аналізу мітохондріального 

геному за допомогою ПЛР, хоча одним із етапів методу є одержання ядер 
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клітин. Оскільки кількість мітохондрій в одній клітині сягає 100 тисяч і 

більше45, частина мітохондрій залишається недеградованою і потрапляє до 

осаду разом з ядрами. Таким чином, було доведено, що методи, засновані на 

виділенні як тотальної, так і ядерної ДНК, придатні для дослідження з 

використанням методу ПЛР. Подібні висновки зробили також інші 

дослідники178,179. Це значно спрощує метод дослідження мітохондріального 

геному за допомогою ПЛР, зокрема через відсутність таких речовин, як 

фенол, хлористий цезій, які використовуються під час виділення та очищення 

нуклеїнових кислот з мітохондрій180. 

Під час проведення археологічних досліджень джерелом для 

виділення ДНК може бути самий різноманітний матеріал: зернівка, волосяна 

цибулина, шматочок нігтя, шкіри, фрагмент кістки та ін. Через те, що 

найбільш тривалий час ДНК зберігається в скам’янілостях, ці об’єкти є 

найбільш привабливими для дослідження і залишаються доступними для 

аналізу до повної мінералізації кістки. Крім ступеня мінералізації, на 

можливість аналізу ДНК впливають також специфічні умови, в яких 

тривалий час перебували кісткові залишки. У ряді випадків дослідження 

прадавньої ДНК виявляється неможливими через утворення в кісткових 

залишках речовин, схожих за своїми фізико-хімічними параметрами до 

нуклеїнових кислот181. Одним із ДНК-технологічних методів, що нині 

використовують для аналізу ДНК, є ампліфікація за допомогою ПЛР. В 

археометричних дослідженнях копіювання відбувається за матрицею 

прадавньої ДНК. Як відомо з публікацій, успішним виявилось застосування 

ДНК-технології у вивченні древніх остеологічних матеріалів, зібраних в 

кліматичній зоні з сухим, теплим кліматом та невеликою вологістю 

повітря124, або в печерах182. 

У результаті застосування додаткового очищення і концентрації 

нуклеїнових кислот за допомогою сорбенту (діоксиду кремнію) в наших 

дослідженнях з викопної кістки було отримано матеріал у кількості і зі 

ступенем очищення, придатними для подальшого аналізу. Таким чином, було 
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підтверджено придатність удосконаленого методу для виділення, очищення і 

концентрації ДНК з викопних кісток віком  принаймні 2–2,5 тисячі років для 

проведення ПЛР-аналізу. 

Подібного висновку дійшли і Lee H.Y. et al. (2010)183. Під час 

порівняння кількох методів екстракції ДНК на основі діоксиду кремнію із 

штучно деградованої ДНК і ДНК зі старих скелетних останків за 

використання кількісної ПЛР у реальному часі було розроблено модифікацію 

очищення з використанням діоксиду кремнію в поєднанні з повною 

демінералізацією, що уможливлює максимальне відновлення ДНК і 

ефективне усунення інгібіторів ПЛР. 

Разом з тим, на можливість виділення ДНК з викопних кісток, 

придатної для аналізу у ПЛР, як виявилося у наших дослідженнях, впливає 

знаходження тривалий час у специфічних умовах. Так, під час виділення 

ДНК із викопних кісток домашніх свиней VII–VI ст. до. н. е., зібраних, 

визначених та датованих археологічною експедицією ХДУ в 2007–2009 рр. 

на городищі Західний Більск, основним фактором якості ДНК виявилось 

перебування кісток у зольниках. Зольники являють собою могилоподібні ями 

у помешканнях, утворені скупченням попелу й насичені кістками тварин та 

дрібними речами. На думку археологів, є всі підстави вважати, що ці споруди 

мали ритуальне призначення (культ вогню та хатнього вогнища). Кожна сім’я 

зсипала попіл та побутові відходи у відведеному їй місці, здійснюючи при 

цьому певні ритуальні дії. Під час тривалого перебування у середовищі з 

високим умістом лугів відбувається процес денатурації ДНК – розривання 

водневих зв'язків між комплементарними нітратними основами різних 

полінуклеотидних ланцюгів. При цьому ДНК повністю або частково 

розпадається на окремі ланцюги, через що відбувається руйнування ДНК.  

Підсумовуючи результати досліджень, викладених у цьому підрозділі, 

можна зробити певні висновки. Для аналізу мітохондріального геному за 

допомогою полімеразної ланцюгової реакції придатні методи, засновані на 

виділенні як тотальної, так і ядерної ДНК. На можливість виділення ДНК із 
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викопних кісток негативно впливає перебування упродовж тривалого часу у 

специфічних умовах зольників. Додаткове очищення і концентрація 

нуклеїнових кислот за допомогою сорбенту (діоксиду кремнію) дає змогу 

отримувати із викопних кісток віком якнайменше 2–2,5 тисячі років, матеріал 

у кількості і зі ступенем очищення. придатними для проведення ПЛР аналізу 

мітохондріальної ДНК. 

 

3.1.2. Визначення однонуклеотидних поліморфізмів 

Для створення способу гаплотипування свиней за маркерами 

материнського типу успадкування необхідною умовою було визначення 

однонуклеотидного поліморфізму на обраній ділянці мтДНК. Для пошуку з 

бази даних GenBank обрали наступні первинні послідовності мт геному свині 

(номери доступу: AB015067, AB015069–AB015072, AB015074, AB015075, 

AB015077, AB015079, AB015080, AB015082, AB015083, AB015085–

AB015090, AB015094, AB015095, D42171), що відповідали мітохондріальним 

геномам різних порід свійських та підвидів диких свиней184. Шляхом аналізу 

in silico нуклеотидних послідовностей було визначено один поліморфний 

сайт рестрикції в позиції m.15527G>A (рис. 3.7). 

Gcacccaaagctgaaattctaactaaactattccctgcaaccaaaacaagcattc

cattcgtatgcaaaccaaaacgccaagtacttaattactatctttaaaacaaaaa

aacccataaaaattgcgcacaaacatacaaatatgtgaccccaaaaattttacca

ttgaaaaccaaaaaatctaatatactataaccctatgtacgtcgtgcattaattg

ctagtccccatgcatataagcatgtacatattattattaatattacatagtacat

attattattgatcgtacatagcacatatcatgtcaaataattccagtcaacatgc

atatcaccaccactagatcacgagcttaactaccatgccgcgtgaaaccagcaac

ccgcttggcagggatccctcttctcgctccgggcccataaaccgtgggggtttct

attgatgaactttaacaggcatctggttcttacttcaggaccatctcacctaaaa

tcgcccactctttccccttaaataagacatctcgatggactaatgactaatcagc

ccatgctcac 

 

Рис. 3.7. Нуклеотидна послідовність D-петлі мітохондріального 

геному свині розміром 560 п.н.: сірим кольором виділено пару 

олігонуклеотидних праймерів MITPROF та MITPROR, червоними літерами – 

сайт пізнавання  ендонуклеази HhaI (GCG↓C).  
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Завдяки відсутності таких сайтів на обраній для дослідження ділянці 

мітохондріального геному свині можна було використати ендонуклеазу 

рестрикції Hin6I (G↓CGC), або її ізошизомери – аналоги (AspLEI, CfoI та 

HhaI). Цей m.15527G>A однонуклеотидний поліморфізм мітохондріального 

геному теоретично давав змогу розрізняти свійських та диких свиней Італії. 

Для зменшення розміру амплікону до 239 п.н. використали пару 

олігонуклеотидних праймерів MITPROF та  MITPRO2R (R15615C). 

Нуклеотидну послідовність D-петлі мітохондріального геному свині 

наведено на рисунку 3.8. 

 

gcacccaaagctgaaattctaactaaactattccctgcaaccaaaacaagcattc

cattcgtatgcaaaccaaaacgccaagtacttaattactatctttaaaacaaaaa

aacccataaaaattgcgcacaaacatacaaatatgtgaccccaaaaattttacca

ttgaaaaccaaaaaatctaatatactataaccctatgtacgtcgtgcattaa 

ctgctagtccccatgcatataagcatgtacatattattattaatattacatagta

catattattattgatcgtacatagcacatatcatgtcaaataattccagtcaaca

tgcatatcaccaccactagatcacgagcttaactaccatgccgcgtgaaaccagc

aacccgcttggcagggatccctcttctcgctccgggcccataaaccgtgggggtt

tctattgatgaactttaacaggcatctggttcttacttcaggaccatctcaccta

aaatcgcccactctttccccttaaataagacatctcgatggactaatgactaatc

agcccatgctcac 

 

Рис. 3.8. Нуклеотидна послідовність D-петлі мітохондріального 

геному свині: сірим кольором виділено пару олігонуклеотидних праймерів 

MITPROF, MITPRO2R (R15615C) та MITPROR, червоними літерами – сайт 

пізнавання  ендонуклеази Hha I (GCG↓C).  

 

Експериментальну перевірку було виконано з залученням до ПЛР-

ПДРФ-аналізу ДНК дикої свині та ДНК свиней порід п’єтрен, мейшан, уельс 

та полтавська м’ясна. Амплікони всіх досліджених зразків мали сайт 

пізнавання ендонуклеази Hin6I і після їх гідролізу утворилися фрагменти 

ДНК розміром 433 та 127 п.н., що відповідало очікуваним розмірам, 

визначеним за первинною нуклеотидною послідовністю (рис. 3.7). 
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Наступним кроком розроблення ПЛР-ПДРФ способу визначення 

однонуклеотидного поліморфізму m.15527G>A стало зменшення розміру 

амплікону до 239 пн. Необхідність цього була пов’язана із плануванням 

дослідження древньої ДНК із археологічних знахідок поселення Кітей 

(Керченський півострів, Україна) для вивчення таких процесів, як 

розширення популяції та доместикації. Ступінь деградації нуклеїнових 

кислот у прадавніх кістках тварин, як відомо, прямо пропорційна їхнім 

розмірам180-182.  

 

3.1.3. Експериментальна перевірка односайтової системи 

гаплотипування 

Експериментальну перевірку способу гаплотипування свиней за 

маркерами материнського типу успадкування було здійснено шляхом 

визначення мітохондріальних гаплотипів свиней різних порід. З 

використанням методу ПЛР-ПДРФ було проаналізовано на наявність 

однонуклеотидного поліморфізму m.15527G>A ДНК тварин наступних 

порід: велика біла, дюрок, миргородська, уельс, полтавська м’ясна, п’єтрен, 

мейшан та одна дика свиня. Рестриктний аналіз ампліфікованого фрагменту 

мітохондріального D-петлі розміром 561 п.н. визначив наявність сайту 

рестрикції в позиції 15527 пн майже у всіх досліджених тварин. Разом з тим, 

під час дослідження ДНК двох тварин великої білої породи, що належали до 

внутрішньопородного типу УВБ-1, була відмічена відсутність гідролізу 

продукту ПЛР. Для перевірки цього факту було виконано дослідження 

поліморфного сайту мітохондріального геному в позиції 15524 п.н. шляхом 

рестриктного аналізу ампліфікаційного фрагменту D-петлі 

мітохондріального геному меншого розміру (239 п.н.) (рис. 3.9). 

Аналіз фрагменту такого розміру дав змогу усунути проблеми 

визначення мітохондріальних гаплотипів, пов’язані з можливим неповним 

гідролізом продуктів ПЛР. Так, для всіх досліджених тварин великої білої 
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породи теж було визначено сайт рестрикції в положенні 15527 пн 

мітохондріального геному свині. 

 

 

 

Рис. 3.9. Ампліфікована у ПЛР та гідролізована з використанням 

ендонуклеази Hha I (GCG↓C) мтДНК свині, фракціонована у 1,5 % 

агарозному гелі: М – маркер pUC19 DNA/Msp I, 1–9 – ДНК свиней порід 

великої білої, великої чорної, дюрок, миргородської, уельс, полтавської 

м’ясної, п’єтрен, мейшан та дикої свині. 

 

ПЛР-ПДРФ-спосіб гаплотипування свиней за одним, двома 

поліморфними сайтами може бути використано як молекулярно-генетичний 

маркер певних мітохондріальних типів. Так, гаплотип 1, що зустрічався з 

найбільшою частотою у тварин японської чорної породи не спостерігали у 

великої рогатої худоби Європи чи Африки. Цей гаплотип відрізняється на 2 

однонуклеотидні поліморфізми. Один із них, названий поліморфізмом типу 

B, характеризується заміною нуклеотиду Т на С у позиції 16042 

мітохондріального геному m.160042T>C. Другий поліморфізм (тип I) – із 

зміною у позиції 16093 G на A – m.16093G>A. З огляду на те, що мтДНК 

успадковується за материнським типом, автори роблять висновок, що значне 

число японських корів голштинської породи походить від японської місцевої 

великої рогатої худоби. Поліморфізм мтДНК не впливає на молочну 

продуктивність корів, але демонструє, що більшість аутосомних генів 

М          1           2         3          4           5           6          7          8          9    Пар  
нуклеотидів 
501/489 
404 
331 
242 
190 
147 
111/110 
 

239 п.н. 
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місцевих тварин була успішно замінена генами чистопородної голштинської 

породи після понад 15 поколінь голштинизації142. 

Залучення ПЛР-ПДРФ-аналізу ДНК з одним сайтом пізнавання також 

використовують для ідентифікації виду тварин. Так, було застосовано метод 

ідентифікації біологічного матеріалу великої та дрібної рогатої худоби у 

зразках м'яса на основі ПЛР-ПДРФ аналізу мітохондріального гена 12S 

рРНК. Ампліфікація в ПЛР давала можливість одержувати амплікони 

розміром 456 п.н. Рестрикція продукту ПЛР ендонуклеазами Alu I, Hha I, 

BspT I і Apo I виявляла характерні смуги ПДРФ, що давало змогу  

диференціювати велику рогату худобу та буйвола. Оцінювання ефективності 

методу, виконане на зразках м'яса відомого і невідомого походження, 

показало його високу точність за пропорції двох видів м’яса 50:50 і 75:25 за 

винятком випадку змішаного зразку козел + велика рогата худоба. Також цим 

методом не вдалося виявити будь-які з цих двох видів, коли частка суміші 

становила 90 до 10, за винятком суміші велика рогата худоба та буйвол. Для 

одного зразку картина ПДРФ не відповідала жодному з видів, включених до 

дослідження. Сиквенс ДНК цього зразку дав змогу ідентифікувати 

верблюжатину164. Використання розробленого нами ПЛР-ПДРФ-аналізу ДНК 

з одним сайтом пізнавання для видової ідентифікації тварин подібне до 

методів експертизи фальсифікації харчових продуктів162, зокрема наявності 

свинини у халяльній та кошерній їжі167. Наприклад, 17 видоспецифічних 

SNPs мітохондріальної послідовності гена 12S рРНК (~440 б.п.) великої 

рогатої худоби, яків, буйволів, кіз, свиней, визначених шляхом аналізу бази 

даних нуклеотидних послідовностей, уможливив розроблення методу ПЛР-

ПДРФ для видової ідентифікації166. 

Таким чином, незважаючи на обмежену інформативність при залученні 

одного поліморфізму, а саме m.15527G>A, даний метод може бути 

використано у дослідженнях прадавньої ДНК, видовій ідентифікації в 

криміналістичних дослідженнях та експертизі харчових продуктів, оскільки 
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ступінь деградації нуклеїнових кислот прямо пропорційна розмірам 

фрагментів ДНК108. 

 

3.1.4. Розроблення багатосайтової системи визначення  

мітохондріальних гаплотипів свиней 

ПЛР-ПДРФ-аналіз, у якому використано лише однин сайт пізнавання 

(один поліморфізм), на нашу думку, є недостатнім для вирішення питань 

ідентифікації підвидів дикої свині та порід і родин свійської. Тому було 

визнано необхідним продовжити розроблення ПЛР-ПДРФ-способу 

гаплотипування свиней.  

Завдання, поставлене у нашій роботі, було ускладнено необхідністю 

ідентифікації мітохондріальних гаплотипів у межах одного виду. Для 

розроблення багатосайтової системи визначення мітохондріальних 

гаплотипів свиней було здійснено аналіз 31 первинної нуклеотидної 

послідовності мітохондріального геному свині (номери доступу): дика свиня 

Швеція – AJ002189.1, туропольська – 3JN601073, туропольська 2 – JN601072, 

білогруда мангалиця – JN601068, дюрок гаплотип 2 – JN236997, дика свиня 

Польща – FJ36998, біла мангалиця – JN601067, п’єтрен – KC469587, 

іберійська гаплотип Н2 – FJ236991, гемпшир – AY574046, дика свиня Італія – 

AF304201, дюрок гаплотип 2 – FJ236996, ландрас гаплотип 6– AF486866, 

велика біла – KC250275, ландрас гаплотип 2 – AF304202, беркшир – 

AY574045, велика біла – AF486874, йоркшир – KF752550, йоркшир – 

JN601074, мейшан – JN601071, дика свиня Китай – KC505411. З 

використанням програми MEGA4.0.2172 було здійснено аналіз – 

вирівнювання первинних нуклеотидних послідовностей. 

На ділянці фрагменту D-петлі розміром 428 п.н. було визначено один 

мономорфний сайт рестрикції ендонуклеази Tas I (↓AATT) – аналог Sse 9I та 

TspE I в позиції 15558, та чотири поліморфні – в позиціях 15580, 15616, 

15714 та 15758 пн. Теоретично було розраховано, що всі можливі комбінації 

наявності або відсутності сайтів рестрикції ендонуклеази Tas I дають змогу 
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визначати 16 мітохондріальних гаплотипів. Вирівнювання 21 первинної 

нуклеотидної послідовності представлено на рисунку 3.10. 

Олігонуклеотидний праймер MITPRO2F 

позиції мітохондріального геному свині: 15558  15580 15616 15714 15758 

 
 
                                                                 Олігонуклеотидний праймер MITPROR 

 

Рис. 3.10. Нуклеотидні послідовності D-петлі мітохондріального 

геному підвидів дикої свині та порід свійської розміром 428–427 п.н., 

вирівняні за допомогою програми MEGA4.0.2174: мономорфний сайт 

рестрикції ендонуклеази Tas I (↓AATT) в позиції 15558 п.н. та чотири 

поліморфних сайти рестрикції ендонуклеази Tas I (↓AATT) в позиціях 15580 

п.н., 15616 п.н., 15714 п.н., та 15758 п.н. мітохондріального геному свині. 

 

Подібний підхід – ПЛР-ПДРФ-аналіз мтДНК – успішно 

використовують для видової ідентифікації тварин, зокрема під час 

експертизи фальсифікації харчових продуктів162. На підставі певних варіацій 

видових спектрів, отриманих за допомогою двох ендонуклеаз Alu I та Bfa I, 

було перевірено можливість визначення автентичності у зразках сирого 

м'яса. Коза і свиня були ідентифіковані з використанням ендонуклеази Alu I, 

а велика рогата худоба, яки, буйволи з використанням ендонуклеази Bfa I166. 
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Таким чином, на обраній ділянці фрагменту D-петлі розміром 428 п.н. 

методом комп'ютерного аналізу, що використовує дані про нуклеотидну 

послідовності для передбачення потенційної рестрикції фрагментів 

досліджуваної ділянки ДНК – in silico, визначили один мономорфний сайт 

рестрикції ендонуклеази Tas I (↓AATT) – аналог Sse 9I в позиції 15558, та 

чотири поліморфні – в позиціях 15580, 15616, 15714, 15758. Розрахунок 

визначив, що всі можливі комбінації наявності або відсутності сайтів 

рестрикції ендонуклеази Tas I дають змогу встановлювати 16 можливих 

мітохондріальних гаплотипів. 

 

3.1.5. Експериментальна перевірка багатосайтової системи 

гаплотипування 

Для експериментальної перевірки розробленої багатосайтової системи 

гаплотипування свиней було здійснено ампліфікацію фрагменту D-петлі 

мтДНК розміром 428 п.н. трьох тварин породи дюрок. Рестриктний аналіз 

цього фрагменту D-петлі мтДНК з використанням ендонуклеази Tas I 

(↓AATT) уможливив визначення фрагментів ДНК розміром 406 а 22 п.н. 

(рис. 3.11). 

Саме завдяки наявності на обраній для дослідження ділянці мтДНК 

свині у позиції 15558 п.н. сайту пізнавання ендонуклеази Tas I від амплікону 

відщепився фрагмент ДНК розміром 22 п.н. Як було теоретично 

передбачено, у одного із двох мітохондріальних гаплотипів свиней породи 

дюрок після гідролізу повинні утворитися фрагменти ДНК розміром 406 п.н. 

та 22 п.н. (406 + 22 = 428 п.н.), що і було продемонстровано 

експериментально. Також теоретично було розраховано, що у одного із двох 

мітохондріальних гаплотипів свиней породи ландрас після гідролізу повинні 

були утворюватися фрагменти ДНК розміром 346, 60 та 22 п.н. (346 + 60 + 22 

= 428 п.н.). 
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Рис. 3.11. Ампліфікована у ПЛР та гідролізована з використанням 

ендонуклеази Tas I (↓AATT)мтДНК свині, фракціонована у 6 % ПААГ: М – 

маркер pUC19 DNA/Msp I, 1–2 не гідролізована, 3–5 – гідролізована ДНК 

свиней породи дюрок. 

 

Утворення після гідролізу ендонуклеазою Tas I двох фрагментів ДНК 

розміром 344 п.н. та 60 п.н. було також підтверджено експериментально (рис. 

3.12). 
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Рис. 3.12. Ампліфікована у ПЛР та гідролізована з використанням 

ендонуклеази Tas I (↓AATT) мтДНК свині, фракціонована у 6 % ПААГ: М – 

маркер pBR322 DNA/Msp I, 1–ДНК свині породи дюрок, 2, 3 – ДНК свиней 

породи ландрас. 

 

Щоб експериментально довести наявність на обраній ділянці 

мітохондріальної ДНК (фрагмента D-петлі) інших теоретично передбачених 

поліморфізмів, було досліджено ДНК свиней великої білої породи. Після 

гідролізу обраної ділянки фрагменту D-петлі мітохондріального геному 

повинні були утворюватися наступні можливі комбінації рестриктних 

фрагментів ДНК: 247 п.н., 99 п.н., 60 п.н. та 22 п.н. (247 + 99 + 60 + 22 = 428 

п.н.); 203 п.н., 143 п.н., 60 п.н. та 22 п.н. (203 + 143 + 60 + 22 = 428 п.н.); 203 

п.н., 136 п.н., 44 п.н., 23 п.н., 22 п.н. (203 + 136 + 44 + 23 + 22 = 428 п.н.). 

Утворення після гідролізу ендонуклеазою Tas I всіх можливих комбінацій 

фрагментів мтДНК свиней великої білої породи було також підтверджено 

експериментально (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Ампліфікована у ПЛР та гідролізована з використанням 

ендонуклеази  Tas I (↓AATT) мтДНК свині, фракціонована у 6 % ПААГ: М – 

маркер pBiueScript DNA/Msp I, 1–5 ДНК свиней великої білої породи. 

 

У всіх експериментах з розроблення багатосайтового методу було 

визначено один мономорфний сайт рестрикції ендонуклеази Tas I (↓AATT) в 

позиції 15558 п.н. мітохондріального геному свині. Інші можливі сайти 

рестрикції ендонуклеази Tas I виявилися поліморфними серед різних 

досліджених порід свиней. Відсутність або наявність сайтів рестрикції 

ендонуклеази TasI давали змогу визначати однонуклеотидні поліморфізми в 

позиціях 15580, 15616, 15714 та 15758 п.н. у одній реакції гідролізу ДНК. 

Логічну схему однонуклеотидних поліморфізмів на ділянці фрагменту D-

петлі мтДНК розміром 428 п.н. у позиціях 15580, 15616, 15714 та 15758 п.н., 

а також розміри рестриктних фрагментів  ендонуклеази Tas I (↓AATT) 

зображено на рисунку (3.14). 
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Сконструйована пара олігонуклеотидних праймерів під час 

ампліфікації мтДНК за допомогою ПЛР дала змогу отримати фрагмент D-

петлі розміром 428 п.н., локалізований між  нуклеотидними позиціями 

мітохондріального геному 15531-15959 за референтною послідовністю 

AJ002189.1. За даними різних авторів, розміри фрагменту D-петлі мтДНК, 

обмеженого нуклеотидними позиціями 15531-15959, коливаються від 428 п.н. 

до 425 п.н. Так, фрагмент D-петлі за первинною нуклеотидною послідовність 

мтДНК свині AJ002189.1, на яку посилаються як на референтну, має розмір 

428 п.н. За рахунок однієї нуклеотидної делеції послідовності  дикої свині 

Італії (AF304201), ландрасу (AF486866, AF304202), дюрок (FJ236996, 

FJ236997), великої білої (KC250275), п’єтрен  (KC469587), іберійської 

(FJ236991), туропольської (JN601073, JN601072), білогрудої мангалиці – 

(JN601069, JN601068), білої мангалиці (JN601067) та мейшан (JN601071) 

мають розмір 427 п.н. 

Ще одна нуклеотидна делеція послідовності зменшує розміри 

ампліфікаційного фрагменту до 426 п.н. Таке зменшення на два нуклеотиди у 

порівнянні з референтною послідовністю спостерігається у дикої свині 

Південно-Західного Китаю (KC505411), дикої свині Іспанії (FJ236998), 

великої білої (AF486874), йоркширу (KF752550). 

Нарешті виявлено нуклеотидну послідовність свиней породи йоркшир 

(JN601074), яка відрізняється від референтної на три нуклеотиди і має розмір 

425 п.н. 

Одна з делецій, яку виявлено у дикої свині Іспанії (FJ236998), 

знаходиться в межах прямого олігонуклеотидного праймера і потенційно 

може вплинути на його випалювання. Перевірити це експериментально не 

вдалося через відсутність біологічного матеріалу дикої свині Іспанії. Інші дві 

делеції знаходилися поза межами нуклеотидних послідовностей 

олігонуклеотидних праймерів та поліморфних сайтів Tas I (↓AATT) у 

позиціях 15558, 15580, 15616, 15714 та 15758 п.н. мітохондріального геному 
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свині (за первинною нуклеотидною послідовність мітохондріальної ДНК 

свині AJ002189). 

Послідовність мтДНК велика біла порода (AY574048) має 

однонуклеотидну інерцію m.15917+Т, згідно I.C. Cho  et al. (2004), з розміром 

фрагменту D-петлі мтДНК, обмеженого нуклеотидними позиціями 15531-

15959 427 п.н. В наших дослідженнях, мтДНК з такою інерцією не 

зустрічалася. 

Нами було теоретично обґрунтовано, що за рестриктного аналізу 

фрагменту мтДНК, локалізованого між нуклеотидними позиціями 

мітохондріального геному 15531-15959 (за референтною послідовністю 

AJ002189.1), ендонуклеазою Tas I (аналог Sse 9I), у сучасних порід свійських 

свиней та популяцій диких можливо розрізнити 16 мітохондріальних 

гаплотипів, позначених нами латинськими літерами A, C, G, I, J, L, M, N, O, 

P. Шість гаплотипів – B, D, E, F, H, та K – могли існувати теоретично, але на 

час розроблення багатосайтового способу гаплотипування не були виявлені. 

Аналіз літературних даних дав змогу встановити, що гаплотипи A, C, G, I, J, 

L, M, N, O, P можуть характеризувати наступні породи свиней: A – дюрок 

(азійський тип), мангалицька; C – гемпшир, уельс (тип 1), європейська дика 

свиня (типи 1,2,3), G – уельс (тип 1), європейська дика свиня (тип 4,5), I – 

ландрас (азійський тип), J – мейшан, азійська дика свиня (тип 10,11,12), L – 

велика біла (азійський материнський тип), M – дюрок (європейський 

материнський тип), N – беркшир, велика біла (європейський тип), азійська 

дика свиня (тип 11–14), O – ландрас (європейський материнський тип), 

європейська дика свиня (тип4), P – азійська дика свиня (тип 6–9). 

Подібні методичні підходи, що дають змогу використовувати одну 

пару ПЛР-праймерів та одну ендонуклеазу рестрикції для аналізу декількох 

поліморфізмів, часто використовують у медичній генетиці. Так, розроблена 

пара олігонуклеотидних праймерів давала змогу отримати ПЛР-продукт, що 

включав три однонуклеотидні поліморфізми – m.3460G>A, m.11778G>A та 

m.14484T>C, які є генетичними маркерами спадкової оптичної невропатії 
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Лебера. Використання однієї ендонуклеази рестрикції Mae III, що мала сайт 

рестрикції в межах трьох однонуклеотидних поліморфізмів m.3460G>A, 

m.11778G>A та m.14484T>C, уможливлювало виявлення цих 3 мутацій у 

одному мультиплексному ПЛР-ПДРФ-аналізі187. 

У генетиці сільськогосподарських тварин такий підхід використали 

японські вчені для визначення породоспецифічних гаплотипів японської 

чорної породи ВРХ, який, як згадувалося вище, характеризувався 2 

однонуклеотидними поліморфізмами (SNP). SNP типу B характеризувався 

заміною нуклеотиду m.16042T>C, а типу I – зміною m.16093G>A. ПЛР-

ПДРФ-метод дає змогу визначати комбінації фрагментів 4 поліморфізмів, у 

яких SNP типу I п має тільки один фрагмент ДНК розміром 73 п.н., SNP типу 

B має фрагменти 66 та 54 п.н., поліморфізми типів B+І характеризувалися 

фрагментами 73 та 54 п.н., а наявність на фореграмі одного фрагменту 

розміром 66 п.н. описувала поліморфізм типу S. Використовуючи цю 

класифікацію, вчені визначили гаплотипи 588 корів з 4 районів Японії і 2 

районів Північної Америки142. 

Для експериментальної перевірки розробленої багатосайтової системи 

гаплотипування свиней нами було здійснено ампліфікацію фрагменту D-

петлі мітохондріального геному розміром 428 п.н., локалізованого між  

нуклеотидними позиціями  15531-15959 (за референтною послідовністю 

AJ002189.1.) однієї тварини породи дюрок. Рестриктний аналіз цього 

фрагменту  D-петлі мтДНК, визначив наявність сайту рестрикції лише в 

позиції 15580, що дало змогу віднести дану тварину за походженням до 

азійського материнського типу.  

Кожний складений з окремих частин дискретний набір рестриктних 

фрагментів ДНК характеризував певний мітохондріальний тип – гаплотип. 

Згідно логічної схеми (рис. 3.14), таких гаплотипів могло бути 16. Для 

зручності гаплотипам було присвоєно позначення латинськими прописними 

літерами (у дужках дискретний набір рестриктних фрагментів ДНК): А – 
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(406/22 п.н.), B – (383/23/22 п.н.), C – (346/60/22), D – (346/37/23/22 п.н.), E – 

(245/159/22 п.н.), F – 245/136/23/22 п.н.), G – (245/99/60/22), H – 

(245/99/37/23/22 п.н.),  I – (203/203/22 п.н.), J – (203/180/23/22 п.н.), K – 

(203/159/44/22 п.н.),  L – (203/143/60/22 п.н.), M –  (203/143/37/23/22 п.н.),  N 

–  (203/136/44/23/22 п.н.), O – (203/99/60/44/22 п.н.), P – (203/99/44/37/23/22). 

Номенклатура гаплотипів, яку запропоновано в даній роботі, 

спіставна з номенклатурою гаплотипів інших авторів, зокрема – 

A.I. Fernández et al. (2003)*104, M. Fang et al. (2006)**188 та J. Molnár et al. 

(2013)***185. Так, гаплотипу A відповідають гаплотипи (EH12, EH31)**, 

(H01–H07, H25)***, гаплотипу C – (H2–H10, H13, H14, H21, H25, H26)*, 

(EH7, EH25, EH28)**, (H08, H11–H15, H24, H26)***, G – (H1, H15, H16, H18, 

H27, H29)*, (EH29, H09)***, J – H24*, (AH7, AH19, AH31, AH33, AH34)**, 

(H18, H20)***, L – (H11, H12, H28)*, (EH15,EH30)**, H174P***, N – (AH4, 

AH30)**, (H21, H22, H23)***. 

Також за літературними даними було встановлено, що різні 

мітохондріальні гаплотипи зустрічаються у певних породах: A – дюрок 

(європейський тип), мангалиця; C – ландрас, гемпшир, уельс, дика свиня 

(Україна, Польща); E – п’єтрен, дика свиня (Бельгія) , D, F – не виявлені серед 

порід свійської свині; G – уельс, велика біла, дика свиня (Італія); H – не 

знайдені серед порід свині свійської; I – ландрас; J – велика біла (азійський тип 

I), мейшан, азійська дика свиня; K – не виявлені серед порід свині свійської; L – 

велика біла (європейський тип); M – дюрок (азійський тип); N – велика біла 

(азійський тип), беркшир, азійська дика свиня; O – ландрас, дика свиня (Швеція); 

P – азійська дика свиня (Японія). 

Визначено один мономорфний сайт в позиції 15558 п.н. та чотири 

поліморфних сайти в позиціях 15580, 15616, 15714 та 15758 п.н. для 

ендонуклеази Tas I (↓AATT) або її аналога Sse 9I. Таким чином, було 

розроблено багатосайтову систему визначення мітохондріальних гаплотипів 
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свиней, яка давала змогу визначати серед сучасних порід свійських свиней та 

популяцій диких 16 мітохондріальних гаплотипів.  

Логічна схема однонуклеотидних поліморфізмів на ділянці фрагменту D-

петлі мтДНК розміром 428 п.н. (рис. 3.14), дає змогу масштабно уявити 

розміри фрагментів рестрикції. 

 

 

  

Рис 3.14. Логічна схема однонуклеотидних поліморфізмів на ділянці 

фрагменту D-петлі мтДНК розміром 428 п.н. у позиціях 15580 п.н., 15616 

п.н., 15714 п.н., та 15758 п.н. та розміри рестриктних фрагментів  

ендонуклеази Tas I (↓AATT). 
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Згодом, за рахунок залучення до експериментальної перевірки способу 

широкого кола порід свиней, можливості даного методичного підходу 

збільшилися до 18 мітохондріальних гаплотипів. (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Характеристика мітохондріальних гаплотипів свині, визначених 

однонуклеотидними поліморфізмами за використання ендонуклеази Tas I 

№
 п

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петлі мітохондріального геному 

свині (ендонуклеаза Tas I (AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів, п.н.   

 

15558 15580 15616 15714 15758 

1 A T C C С С 406 22     

2 B1 T T C C C 383 23 22    

3 B2 A T C C C 383 45     

4 C Т C T C C 346 60 22    

5 D T     346 37 23 22   

6 E T C C T C 247 159 22    

7 F*      247 136 23 22   

8 G T C Т T С 247 99 60 22   

9 H* T     247 99 37 23 22  

10 I T C C C T 203 203 22    

11 J1 A T C С T 203 180 23 22   

12 J2 T T C С T 203 180 45    

13 K*      203 159 44 22   

14 L T C T C T 203 143 60 22   

15 M T T T C T 203 143 37 23 22  

16 N Т T C T T 203 136 44 23 22  

17 O T C T T T 203 99 60 44 22  

18 P T T T T T 203 99 44 37 23 22 

Примітки: *Гаплотипи F, H та K наразі не виявлені серед порід свійської та підвидів дикої 

свині. 
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Окрім того, існування 6 гаплотипів – B, D, E, F, H, та K, які теоретично 

передбачалися, але на час розроблення багатосайтового способу 

гаплотипування виявлені не були, знайшли експериментальне підтвердження 

як у власних дослідженнях, так і дослідженнях інших авторів.  

Так, у дослідженні J. Molnár et al. (2013)185 на підставі аналізу 35 SNP, 

було визначено 27 гаплотипів. Ці гаплотипи було розділено на три групи. 

Перша група об’єднувала вісім гаплотипів (H01, H03, H04, H05, H06, H14, 

H24 і H25), притаманних тільки тваринам мангалицької породи. До другої 

групи увійшли три гаплотипи (H07, H08 і H09), виявлені як у свиней 

мангалицької породи, так і інших порід. Третю групу склали 16 гаплотипів 

(H02, H10, H11, H12, H13, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H26 

і H27), які об’єднали тварин інших порід. Автори зробили висновок про 

існування п'яти гаплотипів мтДНК (H01, H04, H05, H07 і H08), що 

відповідають материнським лініям сучасної угорської мангалиці. Щодо 

гаплотипу Е, виявленого у наших дослідженнях тварин великої білої породи 

ТОВ «Козіївське»  Харківської області,  він відповідає гаплотипам H10 і H27, 

визначеним J. Molnár et al. (2013)185 у свиней породи п’єтрен. Цікаво, що 

подібний гаплотип Е було визначено під час дослідження різних популяцій 

європейської дикої свині. Позначений M. Fang et al. (2006)189 як гаплотип 

EH27 його було виявлено у дикої свині бельгійської популяції, нуклеотидна 

послідовність бази даних DQ379234. 

Додатковий однонуклеотидний поліморфізм m.15918+>T було виявлено 

за аналізу нуклеотидних послідовностей ділянки D-петлі мітохондріального 

геному тварин великої білої породи (GenBank NCBI AY574048). Цей 

поліморфізм утворився за рахунок інсерції одного нуклеотиду А (рис. 4.2). 

Згідно з номенклатурою, запропонованою нами, його було позначено J1A. 

Нуклеотидні заміни m.15580C>T, m.15616T>C, m.15714T>C, m.15758T>C та 

m.15918+>T (позиції вказані за референтною послідовністю AJ002189.1.) 

методом ПЛР-ПДРФ визначаються однозначно. Поліморфізм m.15558-15562 
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визначається як втрата сайту рестрикції Tas I. Для південно-західного 

підвиду дикої свині з Китаю (GenBank NCBI KC505411). 

Сьогодні залишаються лише три можливі гаплотипи F, H і K, наразі не 

виявлені у диких і свійських свиней. 

Підсумовуючи результати розроблення одно- та багатосайтових способів 

визначення мітохондріальних гаплотипів свиней, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Сконструйовані пари олігонуклеотидних праймерів дають змогу 

ампліфікувати три фрагменти мтДНК розмірами 561, 428, та 239 п.н. 

2. У позиції 15524 п.н. мітохондріального геному визначено один 

поліморфний сайт рестрикції для ендонуклеази Cfo I, або її аналогів Hin 6I та 

Hha I (GCG↓C). За літературними даними, цей поліморфізм можна 

використовувати для диференціації дикої свині Італії від усіх інших підвидів 

дикої свині та порід свині свійської. 

3. Розроблена багатосайтова система, яка уможливлювала визначення 

серед сучасних порід свійських та популяцій диких свиней 18 

мітохондріальних гаплотипів. 

 

3.2. Аналіз мітохондріальної ДНК транскордонних порід свиней 

 

3.2.1. Аналіз мітохондріальної ДНК великої чорної породи свиней 

Велику чорну породу свиней за класифікацією ФАО відносять до 

міжнародних транскордонних порід. Популяція свиней племзаводу «Терни» 

агрофірми «Низи» Недригайлівського р-ну Сумської обл. формувалась з 

тварин  племзаводів «Большевик» Тульської області та «Красная звезда» 

Донецької області. На час проведення дослідження в господарстві 

налічувалось 12 основних кнурів-плідників 7 генеалогічних ліній та 136 

основних свиноматок, які належали до 4 генеалогічних родин: Ками, Вєтки, 

Ліри та Грації. 
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Використання методу ПЛР-ПДРФ дало змогу визначити у вибірці 

основних свиноматок великої чорної породи шість мітохондріальних 

гаплотипів рис. 3.15. 

 

 

Рис. 3.15. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК свиней великої чорної породи: М – маркер молекулярної маси ДНК 

pUC19/Msp I; 1–5, 7, 8 – мтДНК свиней великої чорної породи . 

 

Ці гаплотипи зустрічаються і в інших породах свиней. Найбільшу частку 

(0,54) мав гаплотип С, гаплотип J1 зустрічався з частотою 0,12 (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16. Концентрація різних мітохондріальних гаплотипів у вибірці 

свиней великої чорної породи.  

B1; 0,19
B2; 0,04

C; 0,54J1; 0,12
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Концентрація гаплотипу N становила 0,08 відсотків, а  гаплотипу В1 – 

0,19. Інші два гаплотипи, що утворилися шляхом мутації, яка призвела до 

зникнення сайту рестрикції Tas I (↓ААТТ) в позиції 15558 мітохондріального 

геному свині, умовно названі В2 та J2 (табл. 3.2), зустрічались у дослідженій 

вибірці тварин з частотами 0,04.  

Характеристику мітохондріальних гаплотипів свиней великої чорної 

породи за поліморфними позиціями фрагмента D-петлі мітохондріального 

геному свині, визначених однонуклеотидними поліморфізмами за 

використання ендонуклеази Tas I (↓AATT) з розмірами рестриктних 

фрагментів, вказаних у парах нуклеотидів, наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Характеристика мітохондріальних гаплотипів свиней  

великої чорної породи, визначених  однонуклеотидними поліморфізмами 

за використання ендонуклеази Tas I (↓AATT) 

№
 з

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 

Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петлі мітохондріального генома 

свині (ендонуклеазв Tas I (↓AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів  

ендонуклеази Tas I 

(п.н.) 15558 15580 15616 15714 15758 

1 B1 T T C C C 383 23 22   

2 B2 A T C C C 383 45    

3 C Т C T C C 346 60 22   

4 J2 A T C С T 203 180 23 22  

5 J1 T T C С T 203 180 45   

6 N Т T C T T 203 136 44 23 22 

 

Велику чорну породу свиней за класифікацією ФАО відносять до 

міжнародних транскордонних порід, які зустрічаються більш ніж у одній 

країні. Через це її не варто відносити до локальних порід свиней України. З 

історії породи відомо, що за часів Радянського Союзу її завезено з Німецької 

Демократичної Республіки у 1947 році по репарації. Спочатку тварин було 
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розміщено в Ставропольському краї, а згодом переведено до племзаводу 

«Большевик» Тульської області. За рахунок завезення в Україну з цього 

господарства цілого стада було створено племзавод «Краматорський», нині – 

племрепродуктор «Червона Зірка» Костянтинівського району Донецької 

області. Вже на 1 січня 1964 року загальне поголів’я племінних тварин у 

господарствах України становило 5559 голів189.  

У Німеччині, звідки було вивезено тварин, що дали початок популяції 

свиней в Україні, ця порода мала назву Корнуельська, оскільки перші 

тварини великої чорної породи завезено в 1896 р. у Західну Прусію з 

графства Корнуел190. У НДР у 1946 році її розводили у 31 господарстві, вона 

налічувала всього 33 племінні кнурі та 177 свиноматок189. У популяціях, що 

підлягали різкому зменшенню чисельності і пройшли через «шийку пляшки», 

зазвичай спостерігається зменшення генного різноманіття. У таких стадах 

для планування селекційно-племінної роботи, у тому числі обґрунтування 

завезення  племінних тварин, необхідно визначати генетичне різноманіття. 

Цей показник можна визначати шляхом дослідження генетичних маркерів як 

ядерного, так і мітохондріального геномів. До пріоритетних досліджень і 

розробок управління генетичними ресурсами тварин ФАО відносить 

розроблення і застосування методів молекулярно-генетичного та 

фенотипового опису, а також накопичення знань, пов'язаних з породою та 

особливостями її розведення. Крім того, наголошується на необхідності 

розроблення методів оцінювання ступеня генетичного «розбавлення» (ерозії) 

породи. Об'єднання результатів таких досліджень з регулярною 

інвентаризацією надає інформацію про статус ризику та заходи для 

запобігання зниження генетичного різноманіття114.  

Популяція свиней племзаводу формувалась з тварин племзаводів 

«Большевик» Тульської області та «Красная звезда» Донецької області. На 

час проведення дослідження в господарстві налічувалося 12 основних кнурів-

плідників 7 генеалогічних ліній та 136 основних свиноматок, які належали до 

4 генеалогічних родин: Ками, Вєтки, Ліри та Грації. 
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Використання методу ПЛР-ПДРФ дало змогу визначити у вибірці 

основних свиноматок великої чорної породи шість мітохондріальних 

гаплотипів (табл. 4.1). Ці гаплотипи зустрічаються і в інших породах свиней. 

Найбільшу частку (0,54) мав гаплотип С, властивий породам гемпшир, 

європейському материнському типу породи ландрас та європейській дикій 

свині. Гаплотип J1 притаманний породам уельс, мейшан та азійському 

материнському типу 1 великої білої, зустрічався з частотою 0,12. Частота 

гаплотипу N, що зустрічається у свиней великої білої породи і визначає 

азійський материнський тип 2, у свиней великої чорної породи становила 

0,08. Достатньо значну частоту (0,19) мав гаплотип В1, найпоширеніший 

серед тварин миргородської породи. Поясненням поширення гаплотипу В1 

серед тварин цього стада є те, що у господарстві в минулому існував 

племінний завод з розведення миргородської породи. Інші два гаплотипи 

утворилися шляхом мутації, що призвела до зникнення сайту рестрикції Tas I 

(↓ААТТ) у позиції 15558 мітохондріального геному свині, умовно названі В2 

та J2, зустрічались у дослідженій вибірці тварин з частотою 0,04. 

Генеалогічні (формальні) лінії не мають великого самодостатнього 

значення у генетичному удосконаленні порід та інших популяцій 

сільськогосподарських тварин, дають комплексне часове і просторове 

уявлення про їхню загальну структуру й повинні оцінюватись за числом 

виділених з них заводських та індивідуальних ліній і можливістю повторення 

вдалих генеалогічних поєднань. Провідною теоретичною і практичною 

метою розведення за лініями є фенотипічна і генотипічна диференціація 

порід на якісно специфічні консолідовані групи, їх структуризація як 

складних біологічних систем, забезпечення необхідного рівня 

внутрішньопородної міжгрупової мінливості. Аналіз відповідності 

гаплотипів певним родинам свиноматок визначив значну гетерогенність. 

Іншими словами, у тварин однієї родини було виявлено різні гаплотипи, що 

виключає можливість їхнього походження від однієї родоначальниці. 
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Таким чином, одним із шляхів вирішення проблем, що виникають під 

час розведення свиней за генеалогічними родинами, може стати залучення 

даних щодо поліморфізму мтДНК. Виявлені у тварин великої чорної породи 

шість мітохондріальних гаплотипів, з одного боку, дають змогу проводити 

паспортизацію родин і чіткий генетичний контроль походження та 

гомогенності родин. Молекулярно-генетичні маркери, що стійко 

успадковуються в ряді поколінь, доцільно використовувати також для 

захисту інтелектуальної власності селекціонерів під час створення, апробації 

і використання спеціалізованих материнських ліній.  

З іншого боку, наявність серед даної популяції структурованої на 

чотири генеалогічні родини шести мітохондріальних гаплотипів свідчить про 

процеси міграції до стада гаплотипів інших родин, а, можливо, і порід. 

Оцінювання ступеня генетичної ерозії породи, згідно доповіді комісії з 

генетичних ресурсів у галузі продовольства і сільського господарства ФАО, 

віднесено до пріоритетних досліджень і розробок управління генетичними 

ресурсами тварин. Станом на 2010 рік в Україні налічувалося всього 2305 

племінних свиней великої чорної породи. Незважаючи на це, у цієї породи 

виявлено значне гаплоїдне різноманіття (h=0,325), яке виявилося найвищим 

серед шести малочисельних порід свиней України. Це свідчить про те, що в 

українській популяції великої чорної породи відбуваються процеси 

генетичної ерозії породи.  

Однією з причин цього явища, на нашу думку, є домінування чорного 

кольору щетини, який визначається алелями гена рецептора меланокортину 1 

(mc1r)191 над іншими колірними варіантами забарвлення – чорно-рябим, 

червоним, червоно-чорно-рябим та чорно-біло поясним. 

Стосовно присутності мітохондріальних гаплотипів, властивих 

породам свиней з білим кольором щетини,  у разі схрещування гібридів F1 

білощетинних та чорнощетинних свиней завжди буде відбуватися 

розщеплення з утворенням однієї четвертої частини нащадків гомозиготних 

чорно-щетинних тварин, а у разі схрещування таких гібридів з 
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чистопородними тваринами великої чорної породи – у половини. 

Мітохондріальні маркери мають стійке успадковування в ряді поколінь і 

можуть свідчити про інтрогресію, яка траплялась за всі часи існування 

породи. 

На підставі проведених досліджень можна зробити наступні висновки. 

Гаплогрупа української популяції великої чорної породи свиней складається 

із 6 мітохондріальних гаплотипів, що утворюють характерний породний 

патерн. У свиноматок великої чорної породи виявлено мітохондріальний 

гаплотип B1, який зустрічається лише у свиней миргородської та полтавської 

м’ясної порід, що вказує на можливу інтрогресію генів названих порід до 

стада великої чорної породи племінного заводу «Терни». Виявлені унікальні 

мітохондріальні гаплотипи B2 та J2, які зустрічаються тільки у свиней 

великої чорної породи, можуть бути породо-специфічними генетичними 

маркерами. Дані поліморфізму мітохондріального геному певною мірою 

можуть усунути сформоване формальне відношення до генеалогічних родин 

у свинарстві та спланувати селекційні заходи впорядкування структури 

породи. Нарешті, незважаючи на критичний стан великої чорної породи у 

зв’язку і скороченням чисельності, популяція має значне гаплоїдне 

різноманіття (h = 0,325), що було найвищим серед шести малочисельних 

порід свиней України, причиною чому може бути генетична ерозія породи. 

 

3.2.2. Аналіз мтДНК великої білої породи свиней 

Аналіз мтДНК великої білої породи свиней було проведено з 

залученням поголів’я свиней різних господарств (Додаток 1). Стадо ВАТ 

«Племзавод Степной», формувалась за рахунок завезення племінних тварин 

із Північної Ірландії і сьогодні значною мірою впливає на племінне поголів’я 

свиней великої білої породи України.  

Використання методу ПЛР-ПДРФ дало змогу визначити серед свиней 

великої білої породи стада ВАТ «Племзавод Степной» мітохондріальні 

гаплотипи С, G, J1, та N, з яких G, J1, та N зображені на рисунку 3.17. 



147 

 

 

 

 

          Гаплотипи:      G      N       N        N      J1      N      J1     N       N     J1  

 

Рис. 3.17. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК свиней великої білої породи стада ВАТ «Племзавод Степной»: М – 

маркер молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I; 1–10 – мтДНК свиней великої 

білої породи. 

 

Мітохондріальний гаплотип С, який визначається за наявності на 

електрофореграмі продуктів гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого у 

ПЛР фрагменту D-петлі мтДНК розмірами 346, 60 та 22 п.н. не часто 

зустрічався серед свиней великої білої породи стада ВАТ «Племзавод 

Степной» (рис. 3.18). Цей гаплотип, за даними різних авторів, зустрічається 

серед транскордонних порід свійських свиней – ландрас, гемпшир, уельс та 

популяцій європейської дикої свині20,39,70,184. 
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            Гаплотипи:      N      N       N       J1    N      J1     С       N      G       N     

Рис. 3.18. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК свиней великої білої породи стада ВАТ «Племзавод Степной»: М – 

маркер молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I; 1–10 – мтДНК свиней великої 

білої породи. 

 

Загалом, серед дослідженого поголів’я свиней великої білої породи 

стада ВАТ «Племзавод Степной» було визначено чотири наступні гаплотипи: 

C, G, J1 та N. Варіабельні позиції на ділянці контролюючого регіону мтДНК 

свиней розміром 428 п.н. та поліморфізм довжин рестриктних фрагментів 

Tas I, які уможливлюють визначення мітохондріальних гаплотипів, наведено 

в таблиці 3.3.  
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Таблиця 3.3 

Характеристика мітохондріальних гаплотипів свиней стада ВАТ 

«Племзавод Степной», ідентифікованих за допомогою ПЛР-ПДРФ 

№
 п

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 

Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петлі мітохондріального геному 

свині (ендонуклеаза Tas I (AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів, п.н.  

 

15558 15580 15616 15714 15758 

1 C Т C T C C 346 60 22   

2 G T C Т T С 247 99 60 22  

3 J1 A T C С T 203 180 23 22  

4 N Т T C T T 203 136 44 23 22 

 

Серед племінного поголів’я свиней української великої білої породи 

племзаводу АФ «Оржицька» виявлено більше варіантів мітохондріальних 

гаплотипів (рис. 3.19). 

 

 

Рис. 3.19. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів гідролізу 

ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі мтДНК племінного 

поголів’я свиней великої білої породи племзаводу АФ «Оржицька»: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I;  1–15 – мтДНК свиней великої білої породи . 

 

Крім мітохондріальних гаплотипів С, G, J1, та N, які було виявлено 

серед дослідженого поголів’я свиней великої білої породи стада ВАТ 

М     1      2     3     4     5     6     7     8     9    10  11  12   13   14   15 п.н. 
331 
242 
190 
147 
111/110 
67 
 
34 
 Гаплотипи:      J1   G   N    G    С    С   J1    G    G    G   С    L    А    N   C  
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«Племзавод Степной», серед племінного поголів’я свиней великої білої 

породи племзаводу АФ «Оржицька» було додатково виявлено гаплотипи  L 

та  А (рис. 3.20). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.20. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК племінного поголів’я свиней великої білої породи племзаводу ДП ДГ 

«Степне»: М – маркер молекулярної маси ДНК pBiueScript DNA/MspI;  1–12 – 

мтДНК свиней великої білої породи . 

 

Загалом всі визначені гаплотипи мтДНК свиней великої білої породи 

та поліморфізм довжин рестриктних фрагментів Tas I, які дають змогу їх 

ідентифікувати, представлено у таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Характеристика мітохондріальних гаплотипів свиней великої білої 

породи, ідентифікованих за допомогою ПЛР-ПДРФ 

№
 п

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 

Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петлі мітохондріального геному 

свині (ендонуклеаза Tas I (↓AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів, п.н.  

 

15558 15580 15616 15714 15758 

1 A T C C С С 406 22    

2 B1 T T C C C 383 23 22   

3 C Т C T C C 346 60 22   

4 G T C Т T С 247 99 60 22  

5 J1 A T C С T 203 180 23 22  

6 L T C T C T 203 143 60 22  

7 N Т T C T T 203 136 44 23 22 

 

Аналіз частоти мітохондріальних гаплотипів серед поголів’я свиней 

великої білої породи стада ВАТ «Племзавод Степной» Запорізької області 

визначив їх нерівномірний розподіл (рис. 3.21).  

 

Рис. 3.21. Частка мітохондріальних гаплотипів у вибірці свиней 

великої білої породи стада ВАТ «Племзавод Степной». 
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З найбільшою частотою (76 %) зустрічався гаплотип N, характерний 

для порід велика біла (азійський тип 1) та беркшир. Разом з гаплотипом J1 

(17 %), характерним для порід велика біла (азійський тип 2) та мейшан, 

типові для великої білої породи становили 93 % у дослідженого поголів’я. 

Частота гаплотипу C, який, за літературними даними, притаманний породам 

ландрас, гемпшир, уельс, дика свиня (Україна, Польща), та гаплотипу G, 

притаманного породам уельс, дика свиня (Італія), становили відповідно 5 і 

6 %. 

Серед племінного поголів’я свиней великої білої породи стада АФ 

«Оржицька» Полтавської області, частки мітохондріальних гаплотипів 

розподілялися більш рівномірно (рис 3.22). 

 

 

 

Рис. 3.22. Частки мітохондріальних гаплотипів, визначених у вибірці 

свиней великої білої породи племзаводу АФ «Оржицька». 

 

З найбільшою частотою (26 %) зустрічався гаплотип G  , характерний 

для породи уельс та  дикої свині (Італія) Частка гаплотипу J1,  характерного 

для порід велика біла (азійський тип 2) та мейшан, становила 23 %. Частки 

гаплотипів A – дюрок (європейський тип), мангалицька C – ландрас, гемпшир, 
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уельс, дика свиня (Україна, Польща), N – велика біла (азійський тип 1) та 

беркшир та L – велика біла (європейський тип) становили відповідно 12, 12, 

12 та 15 %. 

Серед свиней великої білої породи племзаводу ДП ДГ «Степне» 

домінував гаплотип J1,  характерний для порід велика біла (азійський тип 2) 

та мейшан. Його частка становила 61 %. Гаплотип C, який раніше було 

виявлено у порід ландрас, гемпшир, уельс та дикої свині (Україна, Польща), 

зустрічався з частотою 32 %. 

Найменше значення було зафіксовано для гаплотипу G  (7 %), який 

характерний для породи уельс та дикої свині (Італія) (рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Частки мітохондріальних гаплотипів, визначених у вибірці 

свиней великої білої породи племзаводу ДП ДГ «Степне». 

 

Загальна гаплогрупа великої білої породи України складається з 6 

мітохондріальних гаплотипів (рис 3.24). 

У гаплогрупі великої білої породи України найбільша частка припадає 

на  гаплотип N – 44 %. Цей гаплотип характерний для порід велика біла 

(азійський тип 1) та беркшир. Інші гаплотипи, які за літературними даними 

притаманні великій білій породі, зустрічалися з меншою частотою. Частка 

C
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гаплотипу J1,  характерного для порід велика біла (азійський тип 2) та 

мейшан, становила 19 %, а гаплотипу L, притаманного для великої білої  

породи (європейський тип), становила 7 %. 

 

Рис. 3.24. Частки мітохондріальних гаплотипів, визначених серед 

загальної вибірки свиней великої білої породи – мітохондріальна гаплогрупа 

великої білої породи України. 

 

Гаплотипи, які раніше було виявлено в інших породах свиней і 

підвидах свині дикої, зустрічалися з частотами від 16 до 6 %. Так, частота 

гаплотипу G, характерного для породи уельс та дикої свині (Італія), 

становила 16 %. Частоти гаплотипів A (дюрок (європейський тип), 

мангалицька) і C (ландрас, гемпшир, уельс, дика свиня (Україна, Польща)) 

становили відповідно 6 та 8 %.  

Таким чином, встановлено, що гаплогрупа великої білої породи 

України складається із 6 мітохондріальних гаплотипів, три з яких притаманні 

великій білі породі, а три інші породам уельс, дюрок, мангалиця, ландрас, 

гемпшир. 

Аналіз мтДНК великої білої породи свиней було проведено з 

залученням поголів’я свиней різних господарств. Стадо ВАТ «Племзавод 
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Степной» формувалось за рахунок завезення племінних тварин із Північної 

Ірландії і сьогодні значною мірою впливає на племінне поголів’я свиней 

великої білої породи України. Серед дослідженого поголів’я свиней стада 

ВАТ «Племзавод Степной» було визначено 4 гаплотипи. 

Для порівняння, серед племінного поголів’я свиней української 

великої білої породи в попередніх дослідженнях свиней української великої 

білої породи племзаводу АФ «Оржицька» виявлено більше варіантів 

мітохондріальних гаплотипів. 

У порівнянні стада свиней української великої білої породи АФ 

«Оржицька» з поголів’ям свиней стада ВАТ «Племзавод Степной» за 

гаплотипами мтДНК останнє має більш виражені ознаки чистопородної 

великої білої породи свиней. Аналіз частот мітохондріальних гаплотипів 

серед поголів’я свиней стада ВАТ «Племзавод Степной» виявив їх 

нерівномірний розподіл. Найбільшу частку становив гаплотип N, 

характерний для порід велика біла (азійський тип 1) та беркшир. 

Серед племінного поголів’я свиней української великої білої породи 

частки мітохондріальних гаплотипів розподілялися більш рівномірно. 

Найбільшу частку (76 %) становив гаплотип N, характерний для порід велика 

біла (азійський тип 1) та беркшир. Разом з гаплотипом J1 (17 %), 

характерним для порід велика біла (азійський тип 2) та мейшан, типові для 

великої білої породи становили 93 % дослідженого поголів’я. Для 

порівняння, цей показник для української великої породи становить 50 %. 

Одержані дані про мітохондріальні гаплотипи було використано для аналізу 

структури стада свиней за генеалогічними родинами. 

З огляду на те, що номенклатура гаплотипів, запропонована у даній 

роботі, узгоджується з номенклатурами гаплотипів, запропонованими 

іншими авторами104,185,188, можна стверджувати, що гаплотипу A відповідають 

гаплотипи EH12, EH31, H01–H07, H25, гаплотипу C – H2–H10, H13, H14, 

H21, H25, H26, EH7, EH25, EH28, H08 H11–H15, H24, H26, G – H1, H15, H16, 

H18, H27, H29, EH29, H09, J1 – H24, AH7, AH19, AH31, AH33, AH34, H18, 



156 

 

H20, L – H11, H12, H28, EH15, EH30, H174, N – AH4, AH30, H21, H22, H23. 

Гаплотип B1 не виявлено серед підвидів дикої і порід домашньої свині. 

Таким чином, можна пов'язати гаплотипи, виявлені серед свиней 

великої білої породи України, та тими, які було описано раніше різними 

дослідницькими групами. Так, гаплотип G раніше було виявлено у свині 

дикої Бельгії, Франції, Італії. Гаплотип J1 – у свині дикої Японії, Китаю, 

порід мейшан і велика біла, N – у свині дикої Японії, Китаю, порід беркшир і 

велика біла. Гаплотип L раніше було виявлено у свині дикої Бельгії і великій 

білій породі. Гаплотип A раніше описано для свині дикої Франції, порід 

мангалиця, дюрок, а гаплотип C раніше виявлено також у популяції свині 

дикої Франції, Бельгії, Польщі, Ізраїлю та порід ландрас і уельс. Гаплотип B1 

було виявлено у миргородської породи та створених на її основі полтавської 

м'ясної і червоної білопоясої порід м'ясних свиней192. 

Пояснення присутності у гаплогрупі великої білої породи України 

гаплотипів, нехарактерних для чистопородних свиней великої білої породи, 

може бути кілька. Перш за все, давньою історією розведення свиней великої 

білої породи на Україні. 

Експорт свиней цієї породи на території сучасної України почався в 

кінці XIX століття. На початку XX століття чисельність свиней великої білої 

породи збільшується завдяки сприянню сільськогосподарських виставок. 

Розведенням великої білої породи, завезеної із заводу Щепкіна, тоді 

займалися в Майнівській сільськогосподарській школі (Чернігівська 

область). У 1910–1912 рр. почали роботу відділи свинарства Полтавської та 

Носівської сільськогосподарських дослідних станцій, в яких було створено 

племінні стада великої білої породи. Під час Першої світової, а потім 

громадянської воєн, поголів'я свиней великої білої породи було майже 

знищено. Всі чистопородні тварини великої білої породи були зосереджені в 

Полтавській і Носівської сільськогосподарських дослідних станціях і 

налічували 11 кнурів і 66 свиноматок. У 1927 році в Полтавській 

сільськогосподарській дослідній станції було видано першу Державну 
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племінну книгу свиней великої білої породи. Упродовж 1928–1930 років у 

Державну племінну книгу було записано 194 кнура і 871 свиноматку. З 1930 

року в Україні організовано мережу племінних радгоспів і племінних 

колгоспних ферм. Тварин у племінні радгоспи завозили переважно з 

племінних ферм Московської області, у племінні колгоспні ферми – з 

Полтавської сільськогосподарської дослідної станції. У 1933 році було 

організовано Полтавський і Старокостянтинівський (Хмельницька область) 

державні розплідники великої білої породи. 

Під час Другої світової війни майже все поголів'я було знищено за 

винятком кращих тварин Полтавської сільськогосподарської дослідної 

станції та племінного господарства Майнівського радгоспу-технікуму 

«Дідове». Після закінчення війни ці тварини було повернуто в Україну. У 

1945–1955 роках племінне господарство Майнівського радгоспу-технікуму 

було провідним племінним господарством. 

До 1970 року в Україні свиней великої білої породи розводили в 11 

племінних заводах, 9 племінних господарствах і 48 племінних колгоспних 

фермах. Кількість чистопородних кнурів великої білої породи становила 98,3 

% від загального числа кнурів цієї породи, а свиноматок – 38,9 %2. Таким 

чином, можливо, що серед великої білої породи України збереглися 

гаплотипи місцевих свиней A і B1. 

Велика біла порода мала значний вплив на процес породоутворення в 

Україні. За участю свиней цієї породи були створені українська степова біла 

(1926–1934), миргородська (1921–1940), українська степова ряба (1938–

1961), полтавська м'ясна (1963–1993), українська м'ясна (1981–1993) та 

червона білопояса породи м'ясних свиней (1976–2006). 

Сьогодні велика біла порода свиней в Україні займає домінуючі 

позиції і становить майже 70 % по відношенню до інших порід. Племінна 

база на 2015 рік проводилися у 40 племінних заводах та 71 

племрепродукторі. Генеалогічна структура породи включає 

внутрішньопородні типи, заводські типи, заводські лінії і родини. У породі 
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визначено 3 основні напрями селекції: селекція на створення материнського 

типу УВБ-1 з високими материнськими якостями, селекція на створення 

проміжного батьківського типу з поліпшеними м'ясними якостями УВБ-2 і 

проміжного УВБ-3 поліпшеними м'ясними якостями194. 

Упродовж останніх 30-ти років, у зв'язку з масовим завезенням свиней 

великої білої породи з-за кордону, кількість ліній української селекції 

скоротилося до 10 % по відношенню до  завезених. Основні країни, з яких  

завозяться свині великої білої породи, крім Великобританії, це Ірландія, 

Франція, Угорщина. 

У деяких країнах було створено вітчизняні великі білі породи свиней. 

Наприклад, в Угорщині було створено угорську велику білу, яка має 

гаплотип С, а, згідно з номенклатурою J. Molnár et al. (2013), гаплотипи H08, 

H11-H15, H24, H26185. В Україні ці породи реєструють як чистопородні 

тварини великої білої породи. Це може бути друга причина присутності 

невластивого для великої білої породи гаплотипу. 

Таким чином, гаплогрупа мтДНК великої білої породи свиней 

України включає 7 гаплотипів мтДНК. Три гаплотипи – A, B1, C, які 

виявлено у вибірці свиней великої білої породи України, не характерні для 

чистопородної англійської великої білої породи. До материнських ліній, в які 

не відбулася інтрогресія мітохондріальних геномів інших порід, можна 

віднести свиней з гаплотипами G, J1, N, та L. 

Одним із висновків дослідження мтДНК великої білої породи свиней є 

можливість використання стада ВАТ «Племзавод Степной» як референтного 

для великої білої породи за материнськими лініями. 

 

3.3. Аналіз мтДНК місцевих порід свиней України 

 

Станом на 2010 рік в Україні нараховувалося 6 локальних порід 

свиней загальною чисельністю 58 689 племінних тварин, що становить лише 

4 % від 1270777 племінних свиней транскордонних міжнародних порід. У 
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«Програмі селекції з локальними та зникаючими генотипами свиней України 

на 2003-2012 роки» зазначається, що дані зникаючі генотипи не можуть бути 

поповнені, крім великої чорної, зарубіжними генотипами і відновлені в 

Україні, тому питання їх збереження надзвичайно актуальне195. 

У даній роботі виконано дослідження мтДНК свиней української 

степової білої, української степової рябої, миргородської, полтавської 

м’ясної та червоної білопоясої породи м’ясних свиней. 

 

3.3.1. Аналіз мтДНК української степової білої породи 

У результаті аналізу мтДНК свиней української степової білої породи 

було визначено 3 мітохондріальні гаплотипи – A, C, L (рис. 3.25), які 

відповідають деяким породам і підвидам дикої свині.  

 

 

Гаплотипи:           L       L      L       L      L     А       С       L      А      L    

Рис. 3.25. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази TasI ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК української степової білої породи (УСБ): М – маркер молекулярної 

маси ДНК pUC19/MspI; 1–10 – мтДНК свиней української степової білої 

породи. 

Визначені три гаплотипи мтДНК свиней української степової білої 

породи – A, C, L та поліморфізм довжин рестриктних фрагментів Tas I, що 

дає змогу їх ідентифікувати, представлено у таблиці 3.5. 

       М       1        2       3       4       5       6       7      8       9      10   п.н. 
 
406 
346 
203 
143 
 
 
 
60 
 

п.н. 
 
331 
242 
190 
147 
111 
110 
 
67 
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Найбільша частка (70 %) у гаплогрупі української степової білої 

породи  припадає на гаплотип L, який раніше було описано для свиней  

великої білої породи (європейський тип). 

Таблиця 3.5 

Варіабельні позиції на ділянці контролюючого регіону мтДНК свиней 

української степової білої породи та поліморфізм довжин рестриктних 

фрагментів Tas I, які уможливлюють їх ідентифікацію 

№
 п

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петлі мітохондріального геному 

свині (ендонуклеаза Tas I (AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів, п.н. 

 

15558 15580 15616 15714 15758 

1 A T C C С С 406 22     

2 C Т C T C C 346 60 22    

3 L T C T C T 203 143 60 22   

 

Частоти гаплотипів A (дюрок європейський тип та мангалицька) і C 

(ландрас, гемпшир, уельс, дика свиня Україна, Польща) становили відповідно 20 і 

10 % (рис. 3.26). Таким чином, мітохондріальна гаплогрупа української 

степової білої породи свиней представлена трьома гаплотипами – А, C та L зі 

значним домінуванням гаплотипу L. 

Українська степова біла порода свиней (УСБ) на сучасному етапі 

свого розвитку відноситься до локальної, нечисленної породи, і, за 

класифікацією ФАО, знаходиться під загрозою зникнення. Втрата або 

катастрофічне зменшення чисельності місцевих популяцій, у тому числі 

УСБ, на наш погляд, викликано зміною соціально-економічних умов. 
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Рис. 3.26. Частки мітохондріальних гаплотипів, визначених у вибірці 

свиней  української степової білої породи. 

 

Сьогодні для економічно успішного господарювання найкраще 

підходять породи, головною характеристикою яких є висока енергія росту в 

поєднанні з мінімальною витратою біологічно повноцінного корму і 

незначним відкладенням жиру. Це істотно підвищує рентабельність галузі, 

але, на жаль, негативно позначається на якості м'яса. Про якість сала не 

йдеться взагалі. Місцеві породи наразі залишаються носіями таких ознак, як 

міцність конституції, стійкість до стресу, висока резистентність, 

пристосованість до умов утримання, здатність ефективно використовувати 

соковиті і грубі корми та пасовища. Вони мають високі смакові якості м'яса і 

сала. Таким чином, місцеві породи є резервом генних комплексів, які на 

сучасному етапі розвитку суспільства стають не потрібними, а наша 

недалекоглядність призводить до втрати цінного генофонду. Сьогодні 

українська степова біла порода ще може бути збережена не тільки у вигляді 

кріобанку ембріонів, яйцеклітин та сперми, але і як чистопородна форма. У 

зв'язку з цим з'ясування питання її походження може бути вельми корисним. 

20%

10%

70%

A

C

L
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У результаті аналізу мтДНК свиней української степової білої породи 

було визначено 3 мітохондріальних гаплотип  – A, C, L, які відповідають 

деяким породам і підвидам дикої свині.  

У дикої свині України було визначено мітохондріальний гаплотип С, 

такий самий як  у популяцій дикого кабана Польщі та Франції 199. 

Як відомо, історія створення української степової білої породи свиней 

в Асканія-Нова почалася від шести простих маток, відібраних у сусідньому 

господарстві «Дорнбург», які мали всі ознаки простих місцевих свиней, і 

двох чистопородних кнурів англійської білої породи. Разом з тим, у роботах 

М.Ф. Іванова наголошується, що не всі місцеві свині однакові: деякі з них 

вирізнялися дещо кращими формами і більшими розмірами. Можливо, деякі 

з них несли відбиток культурної породи, колись у невеликій кількості 

прилитої до предків цих свиней. Ці свині і було взято М.Ф. Івановим для 

схрещування з метою отримання нової породи196,197. 

З отриманих результатів дослідження поліморфізму мтДНК можна 

припустити, що внесок у створення УСБ породи зробили не тільки кнури 

великої білої, а й свиноматки цієї породи. Можливо, це відбулося ще до 

початку робіт зі створення породи, на що вказує М.Ф. Іванов, згадуючи про 

поліпшених місцевих свинях півдня України. Це знайшло підтвердження у 

виявленому гаплотипі L у досліджених тварин УСБ породи. Як відомо з 

літературних джерел, він властивий як великій білій породі європейського 

материнського типу, так і диким свиням з Бельгії. 

Іншу частину материнської основи УСБ породи представлено 

гаплотипами А і С. Оскільки мтДНК передається винятково по материнській 

лінії, а відомостей про використання свиноматок різних порід для 

поліпшення УСБ не виявлено, це дає нам можливість припустити, що 

гаплотипи А і С походять від дикої свині, предків яких було одомашнено на 

території Європи. З часом разом із переселенцями з північних і центральних 

районів України вони потрапили на Херсонщину198. 
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3.3.2. Аналіз мтДНК української степової рябої породи 

Аналіз мтДНК української степової рябої породи дав змогу визначити 

три гаплотипи, які представлено на рисунку 3.27.  

 

 

 

Рис. 3.27. Електрофорез у 8% поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК диких свиней та української степової рябої породи (УСР): М – 

маркер молекулярної маси ДНК pBlueScript/Msp I; 1–4, 9–12 – ДНК 

української степової рябої породи свиней; 5–8 – ДНК диких свиней .  

 

Визначені гаплотипи мтДНК свиней української степової рябої 

породи та поліморфізм довжин рестриктних фрагментів Tas I, які 

уможливлюють їх ідентифікацію, представлено в таблиці 3.6. 

Половина (50 %) внеску до гаплогрупи української степової рябої 

породи припадає на гаплотип C (рис. 3.28), який, за літературними даними, 

зустрічається у свиней порід ландрас, гемпшир, уельс та дикої свині (Україна, 

Польща).  

 

 

 М    1      2      3      4     5      6     7     8      9     10    11   12      п.н. 
325 
242 
190 
 
157 
147 
 
110 

п.н. 
 
346 
 
203 
 
143 
 
99 
 
 
 
60 
 

Гаплотипи:    L        C     L      C       C      C       C       C      O      O     O      O 
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Таблиця 3.6 

Варіабельні позиції на ділянці контролюючого регіону мтДНК свиней 

української степової рябої породи та поліморфізм довжин рестриктних 

фрагментів Tas I, які уможливлюють їх ідентифікацію 

№
 п

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петлі мітохондріального геному 

свині (ендонуклеаза Tas I (AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів. п.н.   

 

15558 15580 15616 15714 15758 

1 C Т C T C C 346 60 22    

2 L T C T C T 203 143 60 22   

3 O T C T T T 203 99 60 44 22  

 

Гаплотип О, який раніше було описано у свиней породи ландрас та 

дикої свині (Швеція), зустрічався у 33 % дослідженої вибірки української 

степової рябої породи. Частка гаплотипу L, притаманного для свиней  

великої білої породи (європейський тип), становила 17 %. 

Таким чином, мітохондріальна гаплогрупа української степової рябої 

породи свиней представлена трьома гаплотипами – C, L та О з переважанням 

гаплотипу, який було встановлено у половини досліджених тварин. 

Українська степова ряба (УСР) відноситься до місцевих порід і є 

резервом генних комплексів, які на сучасному етапі не потрібні, проте 

недалекозорість передбачення потреб майбутнього призведе до втрати 

генофонду198. Племінним відтворенням УСР займається лише один 

племрепродуктор. На даному етапі генофонд української степової рябої 

породи ще може бути відтворений, тому питання його дослідження і 

збереження надзвичайно актуальне. 
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Рис. 3.28. Частки мітохондріальних гаплотипів, визначених у вибірці 

свиней української степової рябої породи. 

 

Робота з виведення УСР породи розпочалася у 1947 році в 

Українському науково-дослідному інституті тваринництва степових районів 

ім. М.Ф. Іванова. З рябих поросят, що з’явилися як «мутантні форми» в 

багатоплідних опоросах маток української степової білої породи, відбирали 

на розплід кнурців і свинок бажаного типу – з відповідним екстер’єром, 

міцною конституцією та високою енергією росту193. До складу ліній та родин 

зараховували тільки високопродуктивних кнурів та маток після перевірки їх 

за якістю нащадків. На першому етапі створення ліній застосовували 

споріднене розведення з суворим бракуванням кволих, малопродуктивних 

тварин. Водночас було закладено три лінії кнурів: Рябого, Розбійника і 

Рідного. Для підвищення скоростиглості УСР породи свиней, особливо під 

час відгодівлі у молодому віці, в кінці 40-х на початку 50-х років проводили 

ввідне схрещування з кнурами беркширської породи, в результаті чого було 

виведено лінії Рекорда та Рубіна. Родоначальник лінії Рижик 5 та 

родоначальниця родини Радуга 2 походять від кнура Степняка 3025 і 

свиноматки Ваги 644. Масть у них руда з маленькими чорними плямами. В 

1949 році в лінію Рижика прилили кров мангалицької та беркширської порід, 

50%

17%

33%

C

L

O
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щоб підвищити міцність конституції. У 1970–1985 рр. за рахунок об’єднання 

генотипів  УСР (материнська основа) і порід ландрас та дюрок створено лінії 

м’ясного напряму продуктивності Реала та Радія197. Оцінити внесок кожної з 

порід тільки за літературними даними доволі складно. Для більш об’єктивної 

оцінки генетичного впливу різних порід на популяцію було використано 

аналіз поліморфізму мтДНК. У результаті аналізу мтДНК української 

степової рябої породи та диких свиней було визначено три варіанти 

гаплотипів. У всіх диких свиней України було виявлено гаплотип С, що 

відповідає гаплотипу диких свиней Польщі199.  

Як відомо з літературних джерел, для створення УСР породи 

використовували їх поросят, яких відбирали з гнізд української степової білої 

породи свиней. Поява рябих поросят пояснювалася виникненням мутацій. 

Останні дані молекулярної генетики відносно прояву ознаки кольору щетини 

свиней дають змогу припустити, що вони з’явилися внаслідок вищеплення 

гомозиготних рецесивних особин за локусом KIT (ген домінантного білого 

кольору)191. У зв’язку з цим, історія створення української степової білої 

породи свиней може вважатися особливо важливою для встановлення 

материнської основи УСР породи. Як зазначалось вище, під час розгляду 

реконструкції української степової білої породи, ця порода почалося з шести 

простих маток, відібраних у сусідньому господарстві «Дорнбург», які мали 

усі ознаки простих місцевих свиней та двох чистопородних кнурів 

англійської білої породи. Разом з тим, у працях М. Ф. Іванова відмічається, 

що не всі місцеві свині однакові: деякі з них вирізнялися дещо кращими 

формами і більшим розміром. Можливо, деякі з них несли відбитки 

культурної породи, колись у невеликій кількості прилитої до предків цих 

свиней. Ці свині і були взяті М. Ф. Івановим для схрещування з метою 

отримання нової породи196. Отримані результати дослідження поліморфізму 

мтДНК дають змогу зробити висновок, що внесок в УСБ, а далі в УСР 

породу зробили не тільки кнури великої білої, а й свиноматки цієї породи. 

Можливо, це відбулось ще до початку робіт зі створення порід, на що вказує 
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М. Ф. Іванов, згадуючи про покращених місцевих свиней півдня України. Це 

знайшло підтвердження встановленням гаплотипу L у досліджуваних тварин 

УСР породи. Як відомо з літературних джерел, він притаманний як великій 

білій породі європейського типу, так і диким свиням з Бельгії. 

Інша частина материнської основи створення УСБ, а потім і УСР 

породи представлена гаплотипами С (дика свиня Польщі, Франції, ландрас) 

та О (дика свиня Швеції, Італії, дюрок). З огляду на те, що мтДНК 

передається винятково по материнській лінії, а відомостей про використання 

свиноматок для поліпшення УСБ та УСР порід не знайдено, це дає нам змогу 

припустити, що гаплотип О та С походять від свиней породи ландрас. Також 

можливо, що дикі свині з гаплотипом С і є предковою формою свиней, 

одомашнених на території України, які згодом з переселенцями північних та 

центральних районів потрапили до Херсонщини. Ця теза знайшла 

підтвердження в тому, що у досліджених нами диких свиней було виявлено 

лише гаплотип С. Пояснення трапляння гаплотипу О у свиней УСР породи 

знаходимо і у іншому літературному джерелі196. У ньому стверджується, що 

для  виведення УСБ породи було закуплено три коротковухі місцеві матки та 

дві матки довговухі, помісі від схрещування місцевих та чухонських свиней, 

яких було завезено до Каховського району Херсонської області 

Лук’янівським сільськогосподарським училищем. Свині чухонської породи 

були менш розповсюджені на території Російської імперії, але мали вищі 

показники продуктивності, ніж коротковухі свині. Вважають, що ця порода 

походить від дикої свині середньої та північної Європи200.  

Таким чином, з використанням поліморфізму мтДНК вдалось 

реконструювати походження української степової білої породи свиней, 

зокрема материнської основи, та зробити певні висновки. У свиней 

української степової рябої породи зустрічаються три різні мітохондріальні 

гаплотипи. Найчастіше зустрічається гаплотип О, характерний для дикої 

свині Швеції та Італії, що вказує на підтвердження теорії використання 

завезених довговухих чухонських свиней у створенні УСБ породи. Гаплотип 
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великої білої породи свиней європейського типу L вказує на те, що для 

поліпшення місцевих свиней УСР та УСБ порід використовували не тільки 

завезених кнурів, а й свиноматок великої білої породи. Наявність у УСР 

породи гаплотипу С, характерного для диких свиней Європи, вказує на те, що 

у породотворчому процесі брали участь місцеві свині, предками яких були 

дикі свині, що мешкали на території Європи. 

 

3.3.3. Аналіз мітохондріальної ДНК миргородської породи свиней 

У результаті аналізу D-петлі мтДНК свиней миргородської породи 

було визначено 4 європейські мітохондріальних гаплотипи. Результати 

гаплотипування представлено на рисунку 3.29.  

 

 

Гаплотипи:      В1         C       C        L        В1     В1     В1      О        С   

Рис. 3.29. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК миргородської породи: М – маркер молекулярної маси ДНК 

pUC19/Msp I;  1–9 – ДНК миргородської породи свиней.   

 

Визначені гаплотипи мтДНК свиней миргородської породи та 

поліморфізм довжин рестриктних фрагментів Tas I, які дають змогу їх 
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ідентифікувати, представлено у таблиці 3.7. Під час дослідження 

мітохондріального геному свиней миргородської породи було визначено 

довжини рестриктних фрагментів Tas I, аналіз яких дав змогу виявити 

поліморфний сайт Tas I (↓AATT) у позиції 15580 п.н., яки у попередніх 

дослідженнях та за аналізом літературних джерел не зустрічався серед порід 

свійських та підвидів диких свиней. 

Таблиця 3.7 

Характеристика мітохондріальних гаплотипів свиней  

миргородської породи, визначених  однонуклеотидними поліморфізмами 

за використання ендонуклеази Tas I (↓AATT) 

№
 п

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петлі мітохондріального геному 

свині (ендонуклеаза Tas I (↓AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів, п.н.   

 

15558 15580 15616 15714 15758 

1 B1 T T C C C 383 23 22    

2 C Т C T C C 346 60 22    

3 L T C T C T 203 143 60 22   

4 O T C T T T 203 99 60 44 22  

 

У мітохондріальній гаплогрупі миргородської породи свиней 

виявлено 4 гаплотипи, які зустрічалися з різною частотою. Найбільша частка 

(52 %) припадає на гаплотип B1, який, можливо, походить від місцевих 

свиней. Гаплотип C, характерний для порід ландрас, гемпшир, уельс, було 

виявлено у диких свиней (Україна, Польща), його частка становила 36 %. Частка 

гаплотипу  L, притаманного для свиней  великої білої породи (європейський 

тип), становила 8 %, а гаплотип О, що раніше був описаний у свиней породи 

ландрас та дикої свині (Швеція), зустрічався у 4 % дослідженої вибірки 

свиней миргородської породи (рис. 3.30). 
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Рис 3.30. Частки мітохондріальних гаплотипів, визначених у вибірці 

свиней миргородської породи. 

 

Таким чином, мітохондріальна гаплогрупа миргородської породи 

свиней об’єднує 4 гаплотипи – B1, C, L та О. Встановлено, що поліморфний 

сайт Tas I (↓AATT) в позиції 15580 п.н., який у попередніх дослідженнях та за 

аналізом літературних джерел не зустрічався серед порід свійських та 

підвидів диких свиней, визначає гаплотип B1. 

Миргородська порода належить до місцевих порід і, за класифікацією 

ФАО, перебуває під загрозою зникнення. Зменшення чисельності 

миргородської породи спричинено зміною соціально-економічних умов. 

Сьогодні для економічно успішного господарювання найкраще підходять 

породи, головною характеристикою яких є висока енергія росту в поєднанні з 

мінімальною затратою біологічно повноцінного корму і незначним 

відкладенням жиру. Також суттєвим недоліком, з точки зору технологів 

м'ясопереробних підприємств, є пігментована щетина свиней миргородської 

породи. Виявом певного погляду на локальні породи може бути висновок, 

зроблений С. Л. Войтенко, яка довгий час займалася вивченням і 

поліпшенням миргородської породи: «Враховуючи меншу рентабельність 

виробництва свинини локальних вітчизняних порід, відсутність суттєвої 

52%

36%

8%
4%

B1
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відмінності за якістю свинини, окрім вмісту жиру в м'ясі, і значно більших 

втрат при кулінарній обробці, практична відсутність попиту на жирну 

свинину і сало можна погодиться з пропозицією виробничих та переробних 

підприємств України про недоцільність розведення свиней локальних 

вітчизняних порід»201. 

Існує й інша думка щодо місцевих порід. Так, вважають, що вони ще 

залишаються носіями таких ознак, як міцність конституції, стійкість до 

стресу, висока резистентність, пристосованість до умов утримання, здатність 

ефективно використовувати соковиті і грубі корми і пасовища, мають високі 

смакові якості м'яса і сала. Якщо це так, то місцеві породи є резервом генних 

комплексів, які на сучасному етапі розвитку суспільства стають не 

запитуваними, а наша недалекоглядність веде до втрати цінного генофонду. 

У своїх дослідженнях ми спробували визначити материнські породи, 

які могли передати свої мітохондріальні геноми сучасним свиням 

миргородської породи. У результаті аналізу D-петлі мтДНК свиней 

миргородської породи було визначено 4 європейські мітохондріальних 

гаплотипи. Як відомо, миргородську породу свиней виведено з 

використанням складного відтворювального схрещування місцевих 

коротковухих чорно-рябих свиней Полтавщини з беркширською, середньою 

білою, великою білою породами свиней і меншою мірою з великою чорною і 

темворс. Також зустрічаються дані про прилиття крові порід ландрас і 

п’єтрен2,195. 

Через те що мітохондрії, а разом з ними і їх геном успадковуються по 

материнській лінії, визначити за допомогою даного підходу можна лише 

інтрогресію генів материнських порід, які взяли участь у формуванні 

сучасного типу миргородських свиней. У сучасних тварин миргородської 

породи свиней було виявлено чотири гаплотип – B1, C, L і O, які зустрічалися 

з різною частотою – 0,52, 0,36,  0,08 та 0,04 відповідно. 
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Усі мітохондріальні гаплотипи мають європейські корені, один з яких 

– B1 – можливо походить від місцевих свиней, L – від великої білої породи, C 

– гемпшир, або уельс та гаплотип O – від породи ландрас. 

Мітохондріальний гаплотип B1 не зустрічається у досліджених порід 

домашніх свиней і підвидів дикої свині192,202,203,204. Нами було зроблено 

припущення, що цей мітохондріальний гаплотип свині миргородської породи 

успадкували від місцевих свиней, який, своєю чергою, отримано від 

одомашненого підвиду місцевої дикої свині. На жаль, популяцію дикої свині 

на Полтавщині було повністю винищено у XIX столітті і відновлено за 

рахунок завезення тварин із Полісся205. У сучасної дикої свині центральних 

областей України було визначено мітохондріальний гаплотип С, такий самий 

як  у популяцій дикого кабана Польщі та Франції. Відтак, з'ясувати питання 

походження мітохондріального гаплотипу B1 можна шляхом дослідження 

мтДНК із викопних кісток свиней. Так само, як і у миргородської породи, у 

свиноматок великої чорної породи родин Гілки та Ками було виявлено 

гаплотип B1. Найбільш вірогідним поясненням цього факту може бути 

міжпородне схрещування. У доступних джерелах відсутня інформація про 

мітохондріальні гаплотипи великої чорної породи, тому було використано 

дані, отримані у власних дослідженнях206. 

Мітохондріальний гаплотип, характерний породі беркшир, який ми 

очікували виявити, беручи до уваги історію виведення миргородської 

породи, виявлено не було. Поясненням цього факту може бути завезення 

тільки беркширських кнурів або втрата родин миргородської породи під час 

Другої Світової війни, які ведуть своє походження від беркширських 

свиноматок породи. 

 

3.3.4. Аналіз мітохондріальної ДНК полтавської м’ясної породи 

свиней 

У свиноматок полтавської м’ясної породи свиней визначено 4 

гаплотипи, з яких один азійський –  J1, та три європейські – B1, C та G 
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(табл. 1.). Поділ на азійські та європейські гаплотипи пов'язаний з 

визначенням їх у різних підвидів дикої свині з Азії чи Європи. Результати 

гаплотипування представлено на електрофореграмах (рис. 3.31).  

Визначені гаплотипи мтДНК свиней полтавської м’ясної породи та 

поліморфізм довжин рестриктних фрагментів Tas I, що дають змогу їх 

ідентифікувати, представлено у таблиці 3.8. 

 

 

 

Рис. 3.31. Електрофорез у 8% поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК полтавської м’ясної породи свиней: М – маркер молекулярної маси 

ДНК pUC19/Msp I;  1–9 – ДНК полтавської м’ясної породи свиней. 

 

У генетичній структурі полтавської м’ясної породи свиней з 

відносною частотою 50 % домінує азійський гаплотип J1, що походить від 

свиноматок великої білої породи. 

Частоти європейських гаплотипів B1 (7 %) та C (39 %), що походять 

від свиноматок миргородської породи, у сумі також наближаються до 

половини (рис. 3.32). Про інтрогресію мітохондріальних генів свиней 

миргородської породи до свиней полтавської м’ясної породи свідчить 

унікальний мітохондріальний гаплотип B1, який зустрічається лише у свиней 

п.н. 
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миргородської породи. Частка гаплотипу G,  характерного для породи уельс 

та  дикої свині (Італія), становила всього 4 %. 

 

Таблиця 3.8 

Характеристика мітохондріальних гаплотипів свиней  

полтавської м’ясної породи, визначених однонуклеотидними 

поліморфізмами за використання ендонуклеази Tas I (↓AATT) 

№
 п

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петлі мітохондріального генома 

свині (ендонуклеаза Tas I (↓AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів, п.н.   

 

15558 15580 15616 15714 15758 

2 B1 T T C C C 383 23 22    

4 C Т C T C C 346 60 22    

8 G T C Т T С 247 99 60 22   

11 J1 A T C С T 203 180 23 22   

 

Встановлено, що мітохондріальна гаплогрупа полтавської м’ясної 

породи свиней об’єднує 4 гаплотипи – B1, C, G та J1. Наявність 

мітохондріального гаплотипу B1, який зустрічається лише у свиней 

миргородської породи, добре узгоджується з історією створення полтавської 

м’ясної породи свиней. 

Я було викладено вище, у генетичній структурі полтавської м’ясної 

породи свиней, з відносною частотою 50 % домінує азійський гаплотип J1, 

що походить від свиноматок великої білої породи. Європейські гаплотипи B1 

(7 %) та C (39 %), що походять від свиноматок миргородської породи,  у сумі 

також наближаються до половини. Унікальним є мітохондріальний гаплотип 

B1, який зустрічається тільки у миргородській породі свиней, що свідчить 

про інтрогресію мітохондріальних генів свиней миргородської породи до 

свиней полтавської м’ясної породи. Як відомо з історії, під час створення 

полтавської м’ясної породи як материнські породи було використано  

миргородську та велику білу. Для чистопородних тварин великої білої 
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породи притаманні три мітохондріальні гаплотипи: J1, L, N, а для 

миргородської породи, за власними даними, – гаплотипи B1, C, L, O.  

 

 

Рис 3.32. Частки мітохондріальних гаплотипів, визначених у вибірці 

свиней полтавської м’ясної породи. 

 

Таким чином, встановлено, що під час створення полтавської м’ясної 

породи свиней було використано свиноматок миргородської породи з 

гаплотипами B1, C та великої білої з J1. Цікавим виявився факт існування 

серед представниць родини Росинки свиноматок з гаплотипом G. Цей 

гаплотип зустрічається у свиней породи уельс. Пояснення цього факту може 

бути наступним. Популяція свиней української великої білої породи 

відрізняється від чистопородної великої білої значно більшим 

поліморфізмом, зокрема мітохондріальних гаплотипів. Як було показано 

вище, у свиней великої білої української селекції з частотою 10 % зустрічався 

гаплотип G, характерний для породи уельс207.  
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4%
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3.3.5. Аналіз мтДНК червоної білопоясої породи м’ясних свиней 

Серед червоної білопоясої породи м’ясних свиней виявлено 6 

мітохондріальних гаплотипів, п’ять з яких зображено на  рисунку 3.33. 

   

 

 

 

Рис. 3.33. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК червоної білопоясої  породи м’ясних свиней: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pBR322/Msp I;  1–11 – ДНК червоної білопоясої  

породи м’ясних свиней. 

 

Всі визначені гаплотипи мтДНК червоної білопоясої  породи м’ясних 

свиней та поліморфізм довжин рестриктних фрагментів Tas I, що 

уможливлюють їх ідентифікацію, представлено у таблиці 3.9. 

Значна генетична варіабельність взагалі характерна для синтетичних 

порід. Породу було створено методом складного відтворювального 

схрещування 7 вітчизняних і зарубіжних порід свиней: дюрок, гемпшир, 

п.н. 
307 
242 
201 
160 
143 
110 
90 
76 
67 
 

п.н. 
383 
346 
247 
203 
180 
136 
99 
 
60 
 
44 

    М      1        2      3       4       5      6        7       8      9     10      11 

Гаплотипи:     G       C      C       N      B1     B1         –      J1    N   (N+ B1)   C 
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полтавський м'ясний тип свиней, який було створено за участю порід велика 

біла, миргородська, ландрас, п'єтрен та уесекс-седлбек. 

Таблиця 3.9 

Характеристика мітохондріальних гаплотипів свиней  

червоної білопоясої породи, визначених  однонуклеотидними 

поліморфізмами за використання ендонуклеази Tas I (↓AATT) 

№
 п

/п
 

Г
ап

л
о

ти
п

 

Поліморфні позиції  фрагмента  

D-петли мітохондріального геному 

свині (ендонуклеаза Tas I (AATT))  

Розміри рестриктних 

фрагментів, п.н.  

 

15558 15580 15616 15714 15758 

1 B1 T T C C C 383 23 22   

2 C Т C T C C 346 60 22   

3 G T C Т T С 247 99 60 22  

4 J1 A T C С T 203 180 23 22  

5 M T T T C T 203 143 37 23 22 

6 N Т T C T T 203 136 44 23 22 

 

Очікуваним виявилося те, що гаплогрупа червоної білопоясої  породи 

м’ясних свиней складалась з великої кількості мітохондріальних гаплотипів  

– шести (рис. 3.34). 

Найбільша частка (35 %) у гаплогрупі червоної білопоясої  породи 

м’ясних свиней припадає на  гаплотип C –, характерний для порід ландрас, 

гемпшир, уельс і виявлений у диких свиней (Україна, Польща). Значною також 

виявилася частка мітохондріального гаплотипу B1 – 20 %, який зустрічається у 

свиней миргородської породи та виведеної на її основі полтавської м’ясної. З 

такою самою частотою зустрічався гаплотип N. Цей гаплотип характерний 

для порід велика біла (азійський тип 1) та беркшир. Інші гаплотипи 

зустрічалися з меншою частотою. Частка гаплотипу М, який,  за 

літературними, притаманний свиням породи дюрок (азійський тип), 

становила 15 %. Частота гаплотипу J1, характерного для порід велика біла 
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(азійський тип 2) та мейшан, становила 7 %, а гаплотипу G,  характерного для 

породи уельс та  дикої свині (Італія) – всього 3 %. 

 

 

Рис. 3.34. Частки мітохондріальних гаплотипів, визначених у вибірці 

червоної білопоясої породи м’ясних свиней. 

 

Таким чином, мітохондріальна гаплогрупа червоної білопоясої породи 

м’ясних свиней складається з 6 гаплотипів – B1, C, G, J1, M та N. Наявність 

мітохондріального гаплотипу B1, який зустрічається лише у свиней 

миргородської породи та створеної на її основі полтавської м’ясної, добре 

узгоджується з історією виведення червоної білопоясої породи м’ясних 

свиней. 

Станом на 2010 рік в Україні нараховувалося 6 локальних порід 

свиней загальною чисельністю 58 689 племінних тварин, що становило лише 

4 % від 1270777 племінних свиней транскордонних міжнародних порід. 

Такий стан вже тоді становив суттєву загрозу генетичному різноманіттю 

тварин. Через чотири роки, станом на 01.01.2014 року чисельність племінних 

тварин локальних порід України зменшилося до 35 4696 голів208. Серед 

основних причин генетичної ерозії виділяють використання чужорідного 

генетичного матеріалу, зміни у системі виробництва та кон’юнктурі ринку, 

що спричинені соціально-культурними факторами, а також стихійні лиха і 
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катастрофи (засуха, голод, епідемії, конфлікти і війни)209. Додатковими 

причинами є генетична інтрогресія, розвиток технологій та біотехнологій210. 

Зміна тенденцій у потребі ринку можуть суттєво зменшити породи, що не 

виробляють продукцію з бажаними характеристиками. Наприклад, перевага 

споживання більш пісного м’яса призвела до зниження числа порід свиней 

сального напряму продуктивності. Разом з тим, дослідження специфічних 

для України загроз генетичному різноманіттю окремих порід, а також причин 

зникнення ряду породних груп, практично не проводять.  

Оскільки до основних причин генетичної ерозії відносять 

використання чужорідного генетичного матеріалу, дослідження інтрогресії є 

складовою частиною збереження генетичної різноманітності порід 

сільськогосподарських тварин.  

Характеристика на молекулярно-генетичному рівні застосовується 

головним чином для аналізу генетичного різноманіття всередині та між 

породами і для встановлення генетичних зв’язків між цими породами. ПЛР-

ПДРФ-аналіз поліморфізму ділянки D-петлі мтДНК локальних порід свиней 

України виявив 8 мітохондріальних гаплотипів по декілька у кожній породі. 

Кожна порода характеризувалася внутрішньопородним патерном 

мітохондріальних гаплотипів – гаплогрупою. Найбільшу кількість гаплотипів  

(6) було виявлено у гаплогрупі червоної білопоясої м’ясної породи свиней, 

найменше (3) – у українських степових білої та рябої порід. Для всіх порід 

було визначено специфічні гаплогрупи. 

Незважаючи на критичний стан української степової рябої породи (48 

основних свиноматок та 10 кнурів станом на 2010 рік), популяція зберегла 

значне генетичне різноманіття мітохондріальних гаплотипів. 

Всупереч спільності походження, мітохондріальні гаплотипи 

української степової білої та рябої порід утворили різні гаплогрупи. 

Отримані дані ілюструють як політичні, географічні та технологічні 

обмеження зберегли деякі мітохондріальні гаплотипи місцевих українських 

порід від значної інтрогресії – отримання мітохондріальних генів інших 
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популяцій за внутрішньовидової гібридизації, яке мало місце упродовж 19–

20 століть. 

У свиней миргородської породи визначено 4 європейських 

мітохондріальних гаплотипи, один з яких, можливо, походить від місцевих 

свиней (гаплотип B1), а останні – від великої білої породи (гаплотип L), порід 

гемпшир або уельс (гаплотип С) та ландрас (гаплотип O). Мітохондріальний 

гаплотип, характерний породі беркшир, виявлено не було, що свідчить про 

втрату родин миргородської породи, що ведуть своє походження від 

беркширських свиноматок. Мітохондріальний гаплотип B1не зустрічається у 

досліджених порід домашніх свиней та підвидів дикої свині. Наявність цього 

унікального мітохондріального гаплотипу B1, виявленого у миргородських 

свиней, потребує більш уважного та бережливого ставлення до 

миргородської породи. 

Об’єднання миргородської та української степової рябої порід на 

основі їх зовнішньої подібності та напряму продуктивності, що пропонується 

як захід збереження локальних порід свиней України окремими вченими-

селекціонерами, приведе до зменшення генетичного різноманіття. До порід, 

які колись були під загрозою зникнення, а тепер мають економічне значення, 

наприклад, належить порода свиней п'єтрен. Цю породу з дуже пісним м'ясом 

нині використовують у багатьох програмах схрещувань, а до 1950 р. вона 

практично була невідома за межами бельгійської провінції Брабант. Вона 

майже повністю зникла під час Другої світової війни, коли попит мали сальні 

тварини190.  

У генетичній структурі полтавської м’ясної породи свиней з 

відносною частотою 50 %, домінує азійський гаплотип J1, що походить від 

свиноматок великої білої породи. Європейські гаплотипи B1 (7 %) та C (39 

%), що походять від свиноматок миргородської породи, у сумі теж 

наближаються до половини. Про інтрогресію мітохондріальних генів свиней 

миргородської породи до свиней полтавської м’ясної породи свідчить 
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унікальний мітохондріальний гаплотип B1, який зустрічається лише у свиней 

миргородської породи. 

У свиней червоної білопоясої м’ясної породи свиней (ЧБП) виявлено 

6 мітохондріальних гаплотипів.  

Значна генетична варіабельність взагалі характерна для синтетичних 

порід. Породу було створено методом складного відтворювального 

схрещування 7 вітчизняних і зарубіжних порід свиней: дюрок, гемпшир, 

полтавський м'ясний тип свиней, який був створений за участю порід велика 

біла, миргородська, ландрас, п'єтрен та уесекс-седлбек. Зареєстровано ЧБП у 

2007 році. Чисельність племінного поголів'я КБП станом на 2013 рік 

становила 661 голову основних свиноматок і 53 голови основних кнурів,  

генеалогічна структура включала 9 ліній і 10 родин. 

Цікавим виявилося існування у гаплогрупі ЧБП гаплотипу В1, який 

порода успадкувала від миргородської через полтавську м’ясну породу. 

Взагалі для тваринництва України характерний «ефект переважання 

Свенсона». Цей термін описує ситуацію, за якої вибір, зроблений у 

суспільстві, що розвивається, базується на досягненнях та результатах 

розвитку іншого суспільства. Вимоги до різкого підвищення обсягів 

виробництва обумовлюють пріоритет використання високопродуктивних 

міжнародних транскордонних порід, генетичний матеріал яких легко 

доступний, що може стати привабливим для тваринників і чиновників у 

країнах, що розвиваються. При цьому питання використання місцевих порід, 

навіть якщо їх розвиток може призвести до збільшення виробництва вже у 

найближчій перспективі, часто не розглядається. В дійсності, у рамках 

розглянутої проблеми такий процес звужує генетичну різноманітність як 

всередині породи, так і на міжпородному рівні210. 

На підставі аналізу поліморфізму ділянки D-петлі мтДНК місцевих 

українських порід свиней зроблено ряд висновків. Загалом серед локальних 

порід свиней України зустрічаються 8 мітохондріальних гаплотипів – по 

декілька у кожній породі. 
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Кожна порода свиней характеризується внутрішньопородним 

патерном мітохондріальних гаплотипів – гаплогрупою. Серед свиноматок 

миргородської породи виявлено мітохондріальний гаплотип B1, який не 

зустрічається серед досліджених порід домашніх свиней, крім свиней 

полтавської м’ясної породи та червоної білопоясої породи м’ясних свиней. 

Незважаючи на критичний стан української степової рябої породи, популяція 

зберегла значне генетичне різноманіття мітохондріальних гаплотипів. 

Всупереч спільності походження мітохондріальні гаплотипи української 

степової білої та рябої порід утворили різні гаплогрупи. Отримані дані 

ілюструють як політичні, географічні та технологічні обмеження зберегли 

деякі мітохондріальні гаплотип місцевих українських порід від повної 

інтрогресії – отримання мітохондріальних генів інших популяцій за 

внутрішньовидової гібридизації,  яка мала місце упродовж XIX–XX століть. 

 

3.4. Аналіз мітохондріальної ДНК диких свиней України 

 

Дослідження за допомогою ПЛР-ПДРФ аналізу поліморфізму ділянки 

D-петлі мтДНК диких свиней України дало змогу визначити один 

мітохондріальний гаплотип (рис. 3.35). 

Оскільки всі досліджені зразки ДНК диких свиней України мали 

мітохондріальний гаплотип C, характерний для порід ландрас, гемпшир, уельс та, 

за літературними даними, для диких свиней (Польща), можна припустити, що 

мітохондріальна гаплогрупа дикої свині України представлена одним гаплотипом. 

Однією з причин дослідження мтДНК диких свиней України була 

можлива наявність процесів інтрогресії. Існування у наш час генетичної 

інтрогресії (від англ. introgression – гібридизація), форми природної 

гібридизації, що являє собою проникнення генів одного виду (підвиду, 

породи) до генетичного фонду іншого виду (підвиду, породи), в результаті 

чого утворюються гібриди F1, від домашніх до європейських свиней, було 

запропоновано у різних дослідженнях. 
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Гаплотипи:            L       C        L        C        C        C       C         C         O        O        O        O 

Рис. 3.35. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК диких свиней та української степової рябої породи (УСР): М – 

маркер молекулярної маси ДНК pBlueScript/MspI;  1–4, 9–12 – ДНК 

української степової рябої породи свиней; – 5–8 – ДНК диких свиней.  

 

Європейських та азійських диких свиней було одомашнено незалежно 

у Європі та Азії з різних підвидів. Навіть при тому, що перше одомашнення 

європейських свиней, за оцінками, відбулося 9000 років тому Е. Giuffra et al. 

(2000)184, G. Larson et al. (2005)136. 

Європейська дика свиня досі повною мірою здатна до гібридизації зі 

свійськими свинями. Процес одомашнення та подальшої інтрогресії 

генетичних елементів від дикої до геному сучасної свині добре вивчено136, 

211,212. 

На відміну від цього, ступінь інтрогресії від домашніх свиней до 

диких значною мірою не з’ясовано. Часта генетична інтрогресія від домашніх 

свиней до диких може привести гібридів або дезадаптації до природного 

середовища213. Крім того, регулярний тісний контакт між домашніми та 

дикими свинями може збільшити ризик передачі захворювань і спалахів 

епізоотій214. Таким чином, ступінь генетичної інтрогресії є відповідним 

            М     1       2      3       4      5      6      7       8      9     10    11     12  п.н. 
 
242 
190 
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147 
110 

 

п.н. 
 
346 
203 
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параметром збереження дикої свині та зменшення ризиків захворювань. На 

основі аналізу мтДНК генетичні ознаки інтрогресії було зареєстровано у 2 % 

диких свиней у Євразії215 і у 5–10 % дикої свині у Європі на основі поєднання 

результатів аналізу мтДНК і мікросателітів. Останні автори вважають, що їх 

оцінка трохи завищена і рівень інтрогресії в цілому нижчий, ніж 5 %216. Інше 

дослідження з використанням D-петлі мтДНК повідомляє про виявлення 

тільки 1,6 % азійських гаплотипів у диких свиней проти 29 % у Європейській 

популяції домашніх217. 

Оцінювання ступеня інтрогресії до популяції дикої свині України 

було виконано з використанням ПЛР-ПДРФ-аналізу. Очікувалось, що рівень 

сучасної інтрогресії буде низьким, оскільки сучасне свинарство переважно 

інтенсивне з утриманням тварин у закритих приміщеннях. Отримані дані 

свідчать про відсутність SNP характерних азійським транскордонним 

породам свиней серед вибірки тварин свині дикої. Враховуючи, що 

мітохондріальний гаплотип C зустрічається у таких транскордонних порід, як 

ландрас, гемпшир та уельс, виключити інтрогресію від цих порід було неможливо. 

З використанням ПЛР-ПДРФ-аналізу гібридів між свинями дикою і 

свійською у наших дослідженнях виявлено не було головним чином тому, що 

доступні методи не охоплюють геном свині у достатньому обсязі. У 

дослідженні міжнародної групи вчених з Нідерландів, Німеччини та Греції 

продемонстровано новий підхід для вивчення генетичної інтрогресії до 

північно-західної популяції європейської дикої свині – за допомогою 

мікрочіпу PorcineSNP60 Genotyping BeadChip illumina, що розпізнає до 64232 

SNP, локалізованих на всіх хромосомах свині, і який було попередньо 

розроблено для дослідження свині свійської. З залученням цього методу було 

ідентифіковано два різних мітохондріальних гаплотипи у трьох 

ідентифікованих гібридних тварин дикої свині. In silico моделювання 

показало, що рівень інтрогресії серед ідентифікованих гібридних тварин 

дикої свині, еквівалентний у гібридів першого покоління і навіть беккросів 

п'ятого покоління. Характер розподілу інтрогресних SNP підтверджує ці 
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висновки у чотирьох з дев'яти гібридів. Решта п'ять гібридів вважаються 

гібридами попередніх поколінь, отриманих у результаті схрещування 

гібридних особин. Три з дев'яти помісних тварин (свиня дика × свійська) 

генетично були більш подібні до інших популяцій диких свиней, ніж тій, в 

якій вони були відібрані. Ця розбіжність дала авторам змогу припустити, що 

генетична інтрогресія сталася через втечі або випуск на волю вже гібридних 

диких свиней з ферми, де їх вирощували. Автори дійшли висновку, що 

генетична інтрогресія від домашніх до північно-західної популяції дикої 

свині є більш сучасна і є більш поширеним явищем, ніж очікувалося215. 

Незначна кількість гаплотипів виявлена в популяції дикої свині 

України, на нашу думку може бути пояснено обмеженою кількістю шести 

однонуклеотидних поліморфізмів мтДНК, які були  залучені в наших 

дослідженнях, а також географічним розташуванням України. Так, 

дослідження N. Veličković et al. (2015) популяцій дикої свині на 

Балканському півострові, виявили шістнадцять гаплотипів, в тому числі 11 

раніше невідомих. Філогенетичний аналіз на основі всіх відомих балканських 

гаплотипів продемонстрував існування поділу популяції на дві групи: 

континентально-Балканську і Південно-Балканську. Аналіз 1227 мтДНК 

послідовностей  дикої свині із всього світу, показав наявність 168 різних 

гаплотипів. Всі балканські гаплотипи потрапили до гаплогрупи E1, за 

винятком одного зразка, який мав азійський гаплотип. Серед гаплогрупи E1, 

50% гаплотипів були унікальні для Балканського півострова. Дика свиня 

Балкан виявила високу генетичну різноманітність. Подібні філогеографічні 

патерни (англ. Phylogeographical patterns) з'являються на всіх південно-

європейських півостровах, що виникли в результаті експансії після 

останнього льодовикового максимуму, і всі три півострови зіграли 

аналогічну роль в післяльодовиковій реколонізації Європи дикими 

свинями217. 

Аналіз зразків ДНК диких свиней України з використанням ПЛР-

ПДРФ-аналізу мітохондріального геному показав, що всі вони мали 
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мітохондріальний гаплотип C, характерний для порід ландрас, гемпшир, уельс та 

диких свиней (Польща). Можна припустити, що мітохондріальна гаплогрупа дикої 

свині України представлена одним гаплотипом. Враховуючи, що 

мітохондріальний гаплотип C зустрічається у перелічених вище транскордонних 

порід виключити інтрогресію від них не можливо тому, що використаний метод 

не охоплює геном свині у достатньому обсязі. Як було зазначено вище, у 

дослідженні міжнародної групи вчених з Нідерландів, Німеччини та Греції 

продемонстровано новий підхід для вивчення генетичної інтрогресії від 

домашньої до дикої свині було за допомогою мікрочіпу PorcineSNP60 

Genotyping BeadChip illumina досліджено 64232 SNP. Однак, отримані дані 

свідчать про відсутність SNP транскордонних порід свиней з азійськими 

гаплотипами у вибірці тварин свині дикої, тобто використано методику 

виключення. Перспектива досліджень у даному напряму полягає у 

зацікавленості виробників сільськогосподарської продукції в обмеженні 

надмірної чисельності стад дикої свині. Зокрема, на Полтавщині, за 

свідченням фермерів, існують гібриди дикої та домашньої свині, які 

дезадаптовані до природного середовища, що  проявляється у втраті страху 

до антропогенних факторів. Також існують фотодокументи впольованих 

диких свиней з чорно-рябим забарвленням щетини. Наше припущення 

знайшло підтвердження після дослідження зразків щетини і скелетних м'язів 

52 диких свиней Полтавщини, виконаного J. Kubejko et al. (2017). Сиквенс 

контрольного регіону мітохондріального геному (GenBank accession numbers 

MF359753-MF359756 і MF359759-MF359806) та наступний аналіз з 

використанням програми NETWORK 4.6. показав, що більшість українських 

диких свиней мають європейське походження, що відповідає попереднім 

даним, отриманими у дослідженнях східноєвропейських популяцій свині 

дикої. Лише кілька особин з популяції диких свиней України мали 

далекосхідні гаплотипи, що свідчить про потенційну інтрогресію з 

генетичного матеріалу від домашніх свиней. Незважаючи на відносну 

близькість України до Туреччини, Грузії та Ірану, отримані дані вказують на 
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те, що Україна не є зоною контактів між генофондами європейської та 

близькосхідної дикої свині218. 

Таким чином, наші результати вказують на те, що походження 

українських диких свиней переважно є європейськими, і вони зберігають 

значну різноманітність, незважаючи на коливання розміру популяції. 

 

3.5. Філогенетичні зв’язки місцевих порід свиней України на 

основі аналізу поліморфізму мтДНК 

 

Аналіз філогенетичних зв’язків між дослідженими породами було 

виконано шляхом реконструкції дендрограми на основі генетичних дистанцій 

NA. Було встановлено що гаплогрупи українських місцевих порід свиней 

утворили два окремі кластери порід з різним напрямом продуктивності – 

м’ясо-сальним та м’ясним (рис. 3.36).  

 

Рис. 3.36. Дендрограма філогенетичних відносин українських 

місцевих порід свиней, реконструйована за методом UPGMA на основі 

генетичних дистанцій NA. 

 

Реконструйована за методом UPGMA дендрограма філогенетичних 

відносин, побудована на основі генетичних дистанцій NA, показала, що 

гаплогрупи українських місцевих порід свиней утворили два окремі кластери 

порід з різним напрямом продуктивності – м’ясо-сальним та м’ясним. До 

кластеру порід свиней з м’ясо-сальним напрямом продуктивності потрапили 
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породи українська степова біла, українська степова ряба та миргородська.  До 

кластеру порід свиней з м’ясним напрямом продуктивності потрапили 

полтавська м’ясна та червона білопояса порода м’ясних свиней. 

Подібні дослідження було проведено з метою вивчення 

материнського походження мініатюрних свиней, виведених у Сеульському 

національному університеті (Південна Корея). У цих мініатюрних свиней, 

які походять від мініатюрної свині Міннесота, було визначено мтДНК 

послідовності чотирьох порід свиней. Філогенетичний аналіз (UPGMA) 

послідовності D-петлі мтДНК визначив, що до мініатюрної свині найближча 

велика біла порода. Остаточно дослідники не змогли встановити, чи 

гаплотипи мініатюрної свині Міннесота отримано від великої білої породи 

свиней, чи від азійського підвиду дикої свині, оскільки вони мають подібні 

послідовності мтДНК219. 

На нашу думку, оцінка філогенетичних зв’язків на рівні порід має 

сенс саме з залученням аналізу мітохондріального геному та 

нерекомбінуючої ділянки Y хромосоми. Фактично філогенетичний аналіз 

проводиться материнських мтДНК та батьківських Y хромосомних ліній. Це 

пояснюється існуванням у сучасних породах мтДНК, яку вони успадкували 

від місцевих свиней, а ті, своєю чергою, від підвидів дикої свині. Наприклад, 

у 2001 році кластерний аналіз послідовності мітохондріального геному свині 

15997 п.н., здійснений J.M. Kijas, L. Andersson (2001)70, виділив три різні 

кластери, позначені А, Е1 і Е2, зі значною розбіжністю послідовності (0,8 –

1,2 %). Отримані результати підтверджують попередні дослідження, виконані 

на основі аналізу послідовності гена цитохрому b і контролюючого регіону, 

які доводили, що для одомашнення були задіяні як азійські, так і європейські 

підвиди дикої свині. Час розходження кластерів А (мейшан) і E1 (шведський 

ландрас) оцінюється приблизно у 900 000 років до нашого часу та задовго до 

одомашнення – приблизно 9000 років тому. Модель нуклеотидних замін 

послідовностей мтДНК знаходиться у відповідності з попереднім 

міжвидовим порівнянням мтДНК ссавців. Найменша кількість замін мала 



189 

 

несинонімічний характер і відбувалась у межах білок-кодуючих генів та генів 

тРНК і рРНК. Найвищі темпи мутації спостерігались за синонімічних замін і 

відбувались у межах контролюючого регіону. Наявність азійського кластеру 

А у деяких розповсюджених європейських породах – великої білої і ландрас, 

швидше за все, відображає документально зафіксовану інтрогресію азійських 

місцевих порід до європейських стад упродовж XVIII і XIX століть. 

Співіснування таких розбіжних мітохондріальних гаплотипів упродовж 100 і 

більше поколінь могло б привести до присутності рекомбінантних гаплотипів 

за умов передачі мтДНК по батьківській лінії, оскільки частота рекомбінації 

дуже низька. Крім того, у дослідженій вибірці не було виявлено ніяких 

доказів рекомбінації70. 

Інші дослідження філогенії місцевих порід показали, що місцева 

порода свиней з острова Lanyu (о. Орхідей), розташованого на південному 

сході від Тайваню, має фенотипову характеристику, яка відрізняється від 

інших порід свиней Азії та Європи. Ґрунтуючись на географічних 

міркуваннях, свині острову Lanyu можуть походити з материкового Китаю, 

Астронезії або островів Ryukyu. Дослідження поліморфізму послідовності 

контролюючого регіону мтДНК дало змогу з’ясувати філогенетичні зв’язки 

між двома стадами, імпортованими до Тайваню. Було виявлено два різних 

гаплотипи мітохондріального контролюючого регіону. Послідовність типу I 

Lanyu доводить незалежність та унікальність монофілетичного таксону, 

відмінного від нуклеотидних послідовностей свиней Азії та Європи, 

тимчасом  нуклеотидна послідовність гаплотипу II Lanyu утворила спільний 

кластер з основним азійським таксоном. Попарна (англ. pair wise) дистанція 

між основним азійським таксоном типу I Lanyu та європейським таксоном 

становила в середньому 0,01726 та 0,01975 замін на сайт відповідно. 

Розрахунки часу дивергенції дали змогу авторам припустити, що 

нуклеотидна послідовність типу I Lanyu відокремилась від основного 

азійського таксону в доісторичні часи. Мітохондріальний ДНК тип II Lanyu є 

частиною генетично замкнутого японського походження Satsuma та 
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новозеландського Kune Kune з попарною (pairwise) дистанцією від 0,00095 до 

0,00192 відповідно, що вказує на обмін генами між островом Lanyu, Японією 

та Океанією у недавні часи. Разом з тим, ці результати вказують, що тип I 

свиней Lanyu  має окреме генетичне походження від азійського типу свиней, 

тимчасом послідовність типу II Lanyu може являти собою більш недавнє 

завезення сучасних азійських порід свиней220. 

Таким чином, незважаючи на спільність походження та незначний час 

дивергенції, аналіз філогенетичних зв’язків досліджених українських 

місцевих порід свиней дає змогу визначати предкові материнські лінії. 

Оскільки, реконструйована за методом UPGMA дендрограма філогенетичних 

відносин побудована на основі генетичних дистанцій NA показала, що 

гаплогрупи українських місцевих порід свиней утворили два окремі кластери 

порід з різним напрямом продуктивності – м’ясо-сальним та м’ясним, 

можливо припустити, що подібність гаплотипів вихідних чистопородних і 

помісних тварин, якими є українські місцеві породи свиней, підкреслює 

збереження інтактної материнської основи за міжпородних схрещувань у 

гібридів у ряді поколінь, що впливає на оцінювання генетичної 

гетерогенності. За будь-яких значень ступенів кровності характер 

енергетичного метаболізму в отриманих тварин визначається особливостями 

мітохондріального геному, успадкованого від матері144. 

A. I. Fernández et al. (2008) знайшли зв'язок внутрішньом'язовим 

жиром і білком в найдовшому м'язі спини з мітохондріальними гаплотипами 

свиней. Дослідження показало, що більший вміст жиру та найменший вміст 

білка спостерігається у носіїв гаплотипу H3, ніж H1, H2, H4, H5 та H6. 

Величина цих відмінностей – приблизно до 1 г жиру і -0,5 г білка на 100 г 

м'язової маси. Виявлені однонуклеотидні поліморфізми знаходяться на 

трансльованій частині мітохондріальних генів, і хоча вони не змінюють 

амінокислотний склад, автори не виключають можливості потенційної зміни 

вторинної структури. Корисність цих поліморфізмів як селекційних маркерів  

вимагає перевірки узгодженості цих результатів для свиней інших 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Fern%C3%A1ndez%20AI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Fern%C3%A1ndez%20AI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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іберійських ліній105. З огляду на подібні дослідження та наші дослідження, 

які встановили групування за поліморфізмом мтДНК порід свиней з м’ясо-

сальним напрямом продуктивності (українська степова біла, українська 

степова ряба та миргородська) та порід свиней з м’ясним напрямом 

продуктивності (полтавська м’ясна та червона біло пояса порода м’ясних 

свиней, можна прогнозувати перспективність мтДНК маркерів у селекції 

свиней. 

3.6. Оцінювання гаплоїдного різноманіття 

 

Гаплоїдне різноманіття популяцій оцінювали з використанням 

програми GenAlEx173. Найвищий показник гаплоїдного різноманіття серед 

шести місцевих та малочисельних порід свиней України було встановлено у 

мікропопуляції свиней великої чорної породи свиней (h = 0,325) (рис. 3.37).  

 

Рис. 3.37. Діаграма гаплоїдного різноманіття мітохондріальних 

геномів свиней шести малочисельних порід України.  

 

Оцінка гаплоїдного різноманіття серед шести місцевих та 

малочисельних порід свиней України визначила найвищий показник для  

свиней великої чорної породи свиней (h = 0,325), що виявилося 

несподіванкою з огляду на замкнений характер розведення стада. Гаплоїдне 

різноманіття української степової білої та степової рябої порід свиней 

навпаки виявилися очікувано низькими (h = 0,175) та (h = 0,195) відповідно. 
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Гаплоїдне різноманіття мікропопуляцій, які характеризувалися 

розведенням за відкритим та закритим типами, оцінювали у двох стадах ЧБП. 

Результати досліджень виявили зменшення рівня гаплоїдного різноманіття у 

стаді свиней ЧБП «Фрідом Фарм бекон». Для даної субпопуляції, яка 

характеризується генетичною ізоляцією упродовж п'яти генерацій, визначено 

високий рівень гаплоїдної різноманітності (h = 0,635). У вибірці субпопуляції 

свиней ТОВ «Фрідом Фарм бекон», що характеризується низьким рівнем 

ендогамії, визначили різке зменшення рівня гаплоїдного різноманітності (h = 

0,095), а гаплогрупа представлена двома гаплотипами B1 і J1. 

Поштовхом до чергової зацікавленості закономірностей впливу 

ефективного розміру та замкненості популяції на генетичне і у тому числі 

гаплоїдне різноманіття свиней став новий підхід поліпшення 

сільськогосподарських тварин за допомогою маркерної селекції (MAS). 

Важливість оцінювання галоїдного різноманіття пояснюється також  

значенням інтегральної оцінки ефективного розміру популяцій, що дає змогу 

мінімізувати зростання рівня інбридингу та генетичного дрейфу у невеликих 

популяціях. Оскільки в перспективі маркерна селекція та генна інженерія 

стануть основними засобами підвищення продуктивності свиней, головною 

проблемою підтримання популяцій з малою чисельністю стане неминуче 

зростання ступеня інбридингу, що, в кінцевому результаті, призведе до 

загибелі популяції через виснаження генетичного різноманіття.  

Оцінювання гаплоїдного різноманіття у шести місцевих та 

малочисельних порід свиней України показало найвищий рівень для свиней 

великої чорної породи свиней (h = 0,325), що виявилося несподіванкою з 

огляду на замкнений характер розведення стада. Загалом у популяціях, що 

підлягали різкому зменшенню чисельності і пройшли через «шийку пляшки», 

зазвичай спостерігають зменшення генного різноманіття. Високий показник  

гаплоїдного різноманіття свиней великої чорної породи свиней  може 

свідчити про те, що в українській популяції цієї породи відбуваються 

процеси генетичної ерозії. Однією з причин цього явища, на нашу думку, є 
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домінування чорного кольору щетини, який визначається алелями гена 

рецептору меланокортину 1 (MC1R)191 над іншими колірними варіантами 

забарвлення – чорно-рябим, червоним, червоно-чорно-рябим та 

чорнопоясим. Це приховує наслідки «прилиття крові» свиней колірними 

варіантами забарвлення щетини. Мітохондріальні маркери стійко 

успадковуються в ряді поколінь і можуть свідчити про інтрогресію, яка 

траплялась за всі часи існування породи. Таким маркером, на нашу думку, є 

мітохондріальний гаплотип В1, характерний для свиней миргородської 

породи. Гаплоїдне різноманіття української степової білої та степової рябої 

порід свиней, навпаки, виявилися очікувано низькими – 0,175 та 0,195 

відповідно. Для інших видів свійських тварин, наприклад, вівці 

спостерігається загальний низький рівень гаплоїдної різноманітності 

(h = 0,1288) у всіх порід221.  

Іншим аспектом оцінювання гаплоїдного різноманіття є визначення 

наявності або відсутності впливу генетичної ізоляції та міграцій на її рівень. 

Під час дослідження стада свиней ЧБП ТОВ «Україна-Т», яке 

характеризувалося як «замкнене», рівень галоїдного різноманіття за 

мітохондріальними ДНК-маркерами виявився доволі значним. Пояснення 

цього факту полягає у переважному використанні кнурів інших порід, які 

значно збільшують генетичне різноманіття стада не роблячи внеску у 

гаплоїдне різноманіття. Результати досліджень узгоджуються з твердженням, 

що розведення стада за «відкритим» типом є ефективним заходом 

запобігання зростанню ступеня інбридингу. 

Отримані результати констатують зменшення рівня гаплоїдного 

різноманіття у стаді свиней ЧБП «ФрідомФарм». У стаді свиней ЧБП ТОВ 

«Україна-Т», яке характеризувалося як «замкнене», навпаки. рівень 

галоїдного різноманіття за мітохондріальними ДНК-маркерами виявився 

доволі значним (h = 0,635). Пояснення цього факту полягає у переважному 

використанні кнурів інших порід, які значно збільшують генетичне 

різноманіття стада не роблячи внеску у гаплоїдне різноманіття. 
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З огляду на те, що червону білопоясу породу м’ясних свиней ТОВ 

«Фрідом Фарм бекон» використовують як батьківську форму для отримання 

фінального гібриду, в досліджуваній субпопуляції було застосовано ввідне 

схрещування з породою дюрок. На нашу думку, введення до субпопуляції 

червоної білопоясої породи м’ясних свиней ТОВ «ФрідомФарм бекон» 

кнурів породи дюрок вплинуло на зменшення рівня гаплоїдного різноманіття 

(h = 0,095) опосередковано, через переважний ремонт стада помісними 

(дюрок × ЧБП)  свинками, нащадками свиноматок з гаплотипами B1, G. 

Результати досліджень узгоджуються з твердженням, що розведення стада за 

«відкритим» типом є ефективним заходом запобігання зростанню ступеня 

інбридингу.  

Інший висновок з наших досліджень полягає у тому, що виснаження 

генетичного різноманіття та втрата еволюційного потенціалу може не статися 

у «замкненій» популяції. Однією з умов, що дають змогу запобігти  

зростанню ступеня інбридингу, є генеалогічна структуризація, яка 

уможливлює збереження генетичного різноманіття на достатньому рівні. 

Більш того, генеалогічна структуризація «замкненої» популяції дає змогу 

відтворювати у ряді поколінь широкий спектр мітохондріальних геномів, 

підтримуючи гаплоїдне різноманіття. 

Сучасна гаплоїдна різноманітність утворювалась протягом значного 

часу. Зооархеологічні дані свідчать про те, що свині були одомашнені в 

Південно-Західній Азії приблизно 8500 років до нашої ери. Потім вони 

поширилися по Близькому і Середньому Сході, а під час міграції ранніх 

хліборобів до Європи. Європейські свині були одомашнені незалежно від 

азійських, або, скоріше, з'явилися в результаті схрещування завезених свиней 

і європейської дикої свині. В результаті, лінії мтДНК європейських диких 

свиней замінюватися Близькосхідними (Анатолійськими) мтДНК в Європі і 

згодом замінили корінних домашньої свині лініями мтДНК з Анатолії. Для 

вирішення питань, пов'язаних з раннім одомашнення свиней, 

розповсюдження, і повернення на Близький Схід. C. Ottoni et al. (2012), 
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проаналізували зразки мтДНК і виконали морфометричну оцінку 

стоматологічного матеріалу 393 стародавніх зразків свиней з 48 

археологічних об'єктів (від раннього гончарного неоліту до середньовіччя) з 

Вірменії, Кіпру, Грузії, Ірану, Сирії і Туреччини. Отримані результати 

визначили генетичні характеристики перших домашніх свиней 

близькосхідної зони періоду неоліту. Також було показано, що ці перші 

одомашнені свині західній Анатолії генетично відрізнялися від тих, які 

потрапили до Європи під час неолітичної експансії. Крім того, було уточнено 

хронологію виведення європейських домашніх свиней в Малій Азії. 

Одомашнення яких відбулося у бронзову добу, що принаймні на 900 років 

раніше, ніж вважали раніше. До V століття нашої ери європейські лінії 

повністю замінили ендемічні гаплотипи, можливо, збігаючись у часі із 

значними демографічними і соціальними перемінами, які сталися в 

анатолійському регіоні в період бронзового та залізного віків108. 

Сучасний стан гаплоїдного різноманіття європейської дикої свині 

також знаходиться під сильним впливом ще більш давніх кліматичних подій, 

особливо тих, які пов'язані з останнім льодовиковим максимумом, і 

узгоджуються з великим внеском Італійського і Балканського півостровів для 

виживання популяцій та післяльодовикової реколонізації північних районів. 

Пізніші процеси, такі як полювання, ймовірно, діяли в досить місцевих 

масштабах, без великого впливу на глобальну мітохондріальну 

різноманітність216. 

Підсумовуючи результати ПЛР-ПДРФ аналізу мтДНК стад червоної 

білопоясої породи м’ясних свиней з розведенням за відкритим і закритим 

типом, можна зробити висновок, що у стаді із закритим типом розведення 

значно вищий рівень гаплоїдного різноманіття (h = 0,635). Це може вказувати 

на генеалогічне структурування племінного стада. З причини введення у 

стадо відкритого типу кнурів породи дюрок, зниження гаплоїдного 

різноманіття (h = 0,095) відбулося побічно, через переважне розмноження 

кросбредних ремонтних свинок. Таким чином, твердження, що інтрогресія є 
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додатковою причиною генетичної ерозії, знаходить своє підтвердження і в 

зниженні гаплоїдного різноманіття. 

 

3.7. Встановлення однорідності генеалогічних родин на основі 

аналізу поліморфізму мтДНК 

 

Нові методичні підходи та прийоми використання мтДНК було 

апробовано в ході проведення генетичної експертизи походження та аномалій 

свиней (ДНК-експертизи) ВАТ «Племзавод Степной» с. Заповітне, К-

Дніпровського р-ну Запорізької області. У дослідженого поголів’я свиней було 

визначено чотири різні гаплотипи: N (76 %), J1 (17 %), G (6 %) та С (1 %).  

Аналіз родоводів свиноматок та їх мітохондріальних гаплотипів дав 

змогу визначити в переважаючій більшості нащадків спільних матерів (М) та 

матерів матерів (ММ) один спільний мітохондріальний гаплотип. Це 

підтверджує правильний запис матерів та матерів матерів у племінних 

документах. Приклад однорідності мітохондріальних гаплотипів зображено 

на рисунку 3.38. 

 

 

Рис. 3.38. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мітохондріальної ДНК свиней великої білої породи: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I; 1–10 – ДНК свиноматок однієї родини.  
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Разом з тим було виявлено декілька помилок. Так, тварина з 

ідентифікаційним №2479C мала гаплотип N, тимчасом її сестри, що походять 

від  матері №2557 Bellaghy Blackberry та матері матері №1066 Bellaghy 

Blackberry, мали гаплотип J1 (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Встановлення однорідності родин за аналізом поліморфізму мтДНК та 

записів у племінних свідоцтвах походження свиноматок 

Ідентифікаційний № 

матері матері (ММ)  

Ідентифікаційний № 

матері (М) 

Ідентифікаційний № та 

гаплотип свиноматки 

№1066  

Bellaghy Blackberry 

№2557 Bellaghy 

Blackberry 

№2480C (J) 

№2479C (N) 

№2484C Bellaghy Blackberry    

(J) 

№6562 Bellaghy 

Blackberry 

№2578C Bellaghy Blackberry    

(J) 

 

Інші випадки продемонстрували помилкові записи, зроблені у 

попередньому поколінні. Так, дві тварини з ідентифікаційними №№ 6712-

29261AS та 6710-29261AR мали гаплотип N, а їх напівсібси №№ 5424-

27251BP, 6578-29191BN, 1092, 1094 – гаплотип G (табл. 3.11). 

Подібна ситуація мала місце у нащадків свиноматки №6280-16171AN 

(табл. 3.5). Дві з трьох тварин –№6726-29361AP та №9100 – мали гаплотип N, 

тимчасом тварина №8480 – гаплотип J1. 

Дослідження продемонстрували, що для переважаючої більшості 

дослідженого поголів’я свиней стада ВАТ «Племзавод Степной» 

підтверджено запис матерів та матерів матерів в племінних документах. 

Виявлено одну тварину – №2479C, походження якої від свиноматки №2557 

Bellaghy Blackberry виключається. 
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Таблиця 3.11 

Встановлення однорідності родин у попередніх поколіннях 

за аналізом поліморфізму мтДНК та записів у племінних свідоцтвах 

походження свиноматок 

Ідентифікаційний № 

матері матері (ММ)  

Ідентифікаційний № 

матері (М) 

Ідентифікаційний №  

та гаплотип свиноматки 

№3700–11121AY 

№2210–23361BN 
№6712–29261AS       (N) 

№6710–29261AR      (N) 

№2316–23361BR 
№5424–27251BP       (G) 

№6578–29191BN      (G) 

№6054–27931AP 
№1092                       (G) 

№1094                       (G) 

№6280–16171AN 

№2324–23341AO №6726-29361AP      (N) 

№3350–24991CV №8480                       (J1) 

№6504–28791CN №9100                       (N) 

 

Вірогідніше всього помилку допустили під час реєстрації їх матері 

№2210-23361BN, яка не може походити від свиноматки №3700-11121AY. 

Було також виявлено дві свиноматки – №2310-23361BN та №3350-

24991CV, походження яких від матерів, записаних у племінні картки, 

виключається. Приклад  неоднорідності мітохондріальних гаплотипів 

зображено на рисунку 3.39. 

Таким чином, було продемонстровано можливість встановлення 

походження нащадка не тільки від певної свиноматки, а й через покоління. 

У програмах селекційної роботи з великою білою породою 

наголошено, що робота на сучасному етапі вимагає розроблення нових 

методичних підходів та прийомів, спрямованих на прискорення селекційного 

процесу за її удосконалення в цілому, та окремих генеалогічних структур. До 

першочергових завдань програми віднесено упорядкування генеалогічної 

структури в породі, особливо стосовно родин і ліній у племінних стадах. 
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Рис. 3.39. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази TasI ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК свиней великої білої породи: М – маркер молекулярної маси ДНК 

pUC19/Msp I;  1–6, 8, 9 – ДНК свиноматок однієї родини; 7, 10 – ДНК 

свиноматок двох інших родин. 

Нашими дослідженнями було підтверджена думка, що для 

упорядкування родин, найзручнішим методичним підходом є використання 

ДНК-маркери материнського типу успадкування. Її перевага перед 

стандартними мікросателітами ядерної локалізації, що використовують для 

генетичної експертизи походження (підтвердження батьківства), полягає у 

можливості навіть через ряд поколінь  встановити тварин, помилково 

занесених до певних родин. Практичний аспект цієї проблеми полягає у 

прийомах і заходах, направлених на виправлення помилок у племінних 

стадах. Оскільки було продемонстровано можливість встановлення 

походження нащадка не тільки від певної свиноматки, а й через одне і більше 

покоління, розроблений метод уможливлює упорядкування генеалогічної 

структури породи на рівні родин у племінних стадах. 

Подібне практичне використання ДНК-маркерів материнського типу 

успадкування описано американськими вченими на чистокровних кобилах. 

За родоводами простежили материнське походження 34 арабських кобил, 
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яких було придбано наприкінці 19-го століття у бедуїнських племен. Аналіз 

визначив 27 мітохондріальних гаплотипів. На підставі перевірки випадково 

вибраних 200 тварин, занесених до племінної книги арабських коней США, 

було розраховано, що чистокровні мітохондріальні гаплотипи 

спостерігаються у 89 % арабських коней, зареєстрованих у США. 

Достовірність записів арабського походження по материнській лінії було 

підтверджено для 14 ліній. На підставі виконаного дослідження було 

зроблено висновок, що крім традиційної належності арабських коней до 

окремої лінії, необхідно робити розподіл за спільним материнським 

предком147. 

У інших досліджених порід свиней України також спостерігали 

невідповідність мітохондріальних гаплотипів певним родинам свиноматок. 

Оцінювання однорідності генеалогічних родин свиноматок полтавської 

м’ясної породи було виконано шляхом аналізу відповідності 

мітохондріальних гаплотипів певним родинам. Виявилося, що тільки 

свиноматки родини Дорзи (n = 5) мають однаковий мітохондріальний 

гаплотип J1 і тому можуть походити від однієї свиноматки. Всі інші родини 

було представлено різнорідними свиноматками (рис. 3.40). 

Так, до родини Бистра (n = 10) було занесене свиноматок з 

гаплотипами B1, C та J1,. Ворскли (n = 3) – C та J1, Лігустри (n = 5) – C та J1, 

Росинки (n = 5) – B1, C, G та J1.  

Подібний стан ми виявили під час дослідження генеалогічніх структур 

червоної білопоясої породи м’ясних свиней. Порода налічує 10 генеалогічних 

родин: Драбовки, Дилеми, Догми, Дойни, Дикції, Дивізії, Декади, Дельти, 

Доброї, Дорзи. Для оцінювання однорідності генеалогічних родин було 

застосовано такий самий підхід, зокрема, проаналізовано відповідність 

мітохондріальних гаплотипів певним родинам свиноматок червоної 

білопоясої породи м’ясних свиней. 
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Рис. 3.40. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК свиней полтавської м’ясної породи: М – маркер молекулярної маси 

ДНК pUC19/Msp I;  1–10 – ДНК свиноматок однієї родини. 

 

Виявилося, що всі родини червоної білопоясої породи м’ясних свиней 

також представлено різнорідними свиноматками. З огляду на те, що з родини 

Декади було проаналізовано лише одну особину, висновок щодо даної 

родини зробити неможливо. Стосовно інших родин, до родини Дельти були 

занесені свиноматок з гаплотипами B1 (n = 8), C (n = 4)  та J1 ( n= 1),. G 

(n = 1) та N (n = 1) (рис 3.34). 

У свиноматок родини Драбовка було визначено гаплотипи B1 (n = 1), 

C (n = 3), J1 (n = 1)  та N (n = 3). У Дорзи спостерігали гаплотипи B1 (n = 1) та 

N (n = 4), а у свиноматок родини Дивізії – гаплотипи B1 (n = 1), C (n = 1). Як 

було зазначено вище, у однієї тварини родини Декади було визначено 

гаплотип C (n = 1). У окремих випадках визначити гаплотип виявилося 

неможливим. Можливою причиною цього могло бути як перемішування 

зразків щетини, так і явище гетероплазмії – наявності в одному організмі 

декількох популяцій різних мітохондрій. Так, ДНК червоної білопоясої 

породи м’ясних свиней, доріжка №11 на рисунку 3.41, має ознаки двох 
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змішаних гаплотипів A + M. У таких випадках ми розглядали імовірність 

об’єднання зразків, у даному випадку щетини, двох і більше тварин. 

Зрозуміло, що подібні недоліки перед аналітичного етапу дослідження, 

роблять неможливим встановлення гаплотипу тварини. Також теоретично 

можливе існування явища гетероплазмії, яке буде розглянуто нижче. 

 

 

 

Рис. 3.41. Електрофорез у 8% поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази Tas I ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК червоної білопоясої породи м’ясних свиней: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pBR322/Msp I; 1–3, 6, 7, 10 – ДНК свиноматок  

родини Дельти; 4, 8, 11, 12 – ДНК свиноматок родини Драбовки; 5 – ДНК 

свиноматки родини Дорзи; 9 – ДНК свиноматки родини Дивізії. 

 

Аналіз мітохондріальних гаплотипів та їх частоти у свиноматок 

чотирьох генеалогічних родинах червоної білопоясої  породи м'ясних свиней 

Дельти, Драбовки, Дорзи та Дивізії виявив як їх неоднорідність, так і 

присутність чужорідних мітохондріальних гаплотипів з різною частотою 

(рис. 3.42). 

Оскільки дослідження порід свиней, які мають різне походження і час 

створення, виявили однакові недоліки однорідності генеалогічних родин, 

      М      1      2      3      4      5      6      7      8      9    10     11    12       
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можна зробити висновок про загальну проблему племінного обліку. Крім 

зазначеного, у племінній справі є також інші важливі проблеми, зокрема 

ідентифікації племінних тварин, контролю за достовірністю обліку та 

походженням; використання для відтворення маточного поголів'я 

сільськогосподарських тварин племінних ресурсів низької генетичної якості, 

а в деяких випадках – невідомого походження; недосконалість інформаційної 

бази з племінної справи; недостатнє впровадження у виробництво науково-

технічних досягнень з питань генетики і селекції тварин; обмеженість 

фінансового забезпечення заходів із збереження генофонду існуючих, 

локальних і зникаючих вітчизняних порід. 

 

  

Рисунок 3.42. Мітохондріальні гаплотипи та їх частоти у свиноматок 

чотирьох генеалогічних родинах червоної білопоясої  породи м'ясних свиней. 

 

Для виправлення ситуації, на нашу думку, впровадження у 

виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики може бути 

розділено на оперативне та стратегічне. До оперативного, слід віднести 

контроль походження (батьківства/материнства), яке регламентоване 
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Законом України «Про племінне тваринництво» і вирішується 

впровадженням аутосомно локалізованих мікросателітів, наприклад панель 

мікросателітних локусів ISAG. До стратегічного, ми пропонуємо віднести 

ДНК-маркери батьківського і материнського типів успадкування, які 

дозволять упорядкувати генеалогічні структури порід – родини і лінії. 

Узагальнюючи дані, викладені у даному підрозділі, можна 

запропонувати упорядкування генеалогічної структури породи на рівні родин 

виконувати за наступною схемою: 

1. Аналіз родоводів для визначення походження тварин від спільної 

матері матері; 

2. Встановлення гаплотипів ДНК-маркерів материнського типу 

успадкування у сестер і напівсестер; 

3. Визначення гаплотипу, характерного для переважаючої кількості 

представниць родини; 

4. Вилучення з родини тварин, які мають інші гаплотипи. 

Свиноматки, яких було помилково віднесено до певних родин, 

можуть бути використані для створення нових заводських родин або 

товарного виробництва свинини. 

 

3.8. Зв’язок поліморфних варіантів мтДНК з функціональною 

активністю сперміїв 

 

Робота мітохондріального дихального ланцюга (білків-компонентів 

ферментних комплексів окисного фосфорилювання) знаходиться під 

подвійним контролем – мітохондріального і ядерного геномів. 

Мітохондріальні ДНК-маркери характеризуються певним нуклеотидним 

складом регіону D-петлі, який не кодує білки і безпосередньо не впливає на 

експресію 13 генів ферментів дихального ланцюга і можуть бути тільки 

генетичними маркерами типу мітохондрій.  
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Із застосуванням багатосайтового способу, який потенційно дає змогу 

визначати в різних породах свиней 18 мітохондріальних гаплотипів, було 

ранжовано кнурів. У досліджених тварин було визначено п'ять різних 

мітохондріальних гаплотипів: A, C, G, L, N (рис. 3.43). 

Залежно від певних гаплотипів, незалежно від породної належності, 

кнурів було розділено на п'ять груп. Показники функціональної активності 

сперміїв, визначені за тестами на термостабільність, різнились у групах 

кнурів з різними мітохондріальними гаплотипами (табл. 3.12). 

  

 

 

Рис. 3.43. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази TasI ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК свиней різних порід: М1, М2 – маркер молекулярної маси ДНК 

pBlueScript/MspI;  1–3 – ДНК порід свиней за електрофоретичного розділення 

упродовж 3 год;  4–8 – ДНК свиней за електрофоретичного розділення 

упродовж 2 год).  

Показники функціональної активності сперміїв, які пройшли тест на 

термостресстійкість, мало різнились у групах кнурів, що мають різні 

мітохондріальні гаплотипи. Виняток становили лише спермії кнурів з 

Гаплотипи            A      C      C                N      G     N      L       G 
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гаплотипом N. Водночас, рухливість сперміїв, що пройшли тест на 

терморезистентність, залежала від мітохондріальних гаплотипів кнурів. Так, 

у кнурів з мітохондріальними гаплотипами G і N показники 

терморезистентності були найкращими: 43,8 та 36,3% відповідно. 

 

Таблиця 3.12 

Показники функціональної активності сперміїв згідно з тестами на 

терморезистентність і термострестійкість у групах кнурів з різними 

мітохондріальними гаплотипами 

Гаплотип n 
Показники активності сперміїв згідно термічних тестів 

Терморезистентність Термострестійкість 

A 31 10,3 ± 1,79 14,0 ± 8,61 

C 35 30,1 ± 5,90 11,8 ± 1,41 

G 8 43,8 ± 0,66 11,3 ± 1,82 

L 29 15,1 ± 3,42 15,6 ± 1,57 

N 10 36,3 ± 10,90 3,4 ± 1,33 

 

Кнури з гаплотипами A, притаманними породі дюрок, та L – великій 

білі (європейський тип), виживаність сперміїв знижувалася майже в удвічі-

утричі. 

Як згадувалося вище, робота мітохондріальної дихального ланцюга 

знаходиться під подвійним контролем мітохондріального і ядерного геному. 

Мітохондріальні ДНК-маркери характеризуються певним нуклеотидним 

складом регіону D-петлі, який не кодує білки і безпосередньо не впливає на 

експресію 13 генів ферментів дихального ланцюга і можуть бути тільки 

генетичними маркерами типу мітохондрій. Те, що у кнурів з гаплотипами A, 

притаманними породі дюрок, та L – великій білі (європейський тип), 

виживаність сперміїв знижувалася майже в 2–3 рази, наштовхує на думку про 

можливість використання гаплотипів як генетичного маркеру мітохондрій 

певних генотипів. Подібні результати було одержано під час порівнянь 
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кількісних і якісних показників сперми чистопородних кнурів великої білої, 

йоркшир, ландрас, уельс і помісних кнурів (велика біла×йоркшир, велика 

біла×ландрас, велика біла×уельс, велика біла×дюрок) достовірних 

відмінностей за цими показниками не відзначається. Водночас у кнурів 

породи дюрок показники спермопродукції були значно нижчі, ніж у тварин 

інших порід222. 

У роботах інших дослідників було показано зв'язок деяких 

господарсько-корисних ознак – вмісту внутрішньом'язового жиру і білка в 

найдовшому м'язі спини, з мітохондріальними гаплотипами свиней. У лінії 

іберійських свиней Torbiscal було визначено більший уміст жиру і відповідно 

найменший уміст білка у носіїв гаплотипу H3, ніж у тварин з гаплотипами 

H1, H2, H4, H5 і H6105.  

Результати досліджень дають змогу припустити, що кнурам з 

мітохондріальними гаплотипами G і N притаманна краща 

терморезистентність сперміїв. Мітохондріальні гаплотипи можуть бути 

генетичними маркерами мітохондрій з різним рівнем експресії генів 

ферментів дихального ланцюга. 

  

3.9. Встановлення випадків гетероплазмії 

 

Оскільки всі мітохондрії одного організму тварини походять від 

мітохондрій яйцеклітини, вони мають однакову нуклеотидну послідовність 

мтДНК. Відтак, у клітинах усіх тканин однієї тварини має чітко визначатись 

один мітохондріальний гаплотип. Натомість у двох тварин червоної 

білопоясої  породи м’ясних свиней було виявлено змішані гаплотипи B1+N, 

тобто такі, що мали у одному організмі два різні мітохондріальні геноми 

(рис. 3.44).  

Оскільки для методик, які використовуються в судово-генетичній 

експертизі є критичним однорідність генетичного матеріалу різних частин 

організму, дослідження гетероплазмії більш вивчене для виду Homo sapiens. 
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Порівняння послідовностей гіперваріабельної ділянки 1 (HV1) мтДНК із 

волосяних цибулинок 10 неспоріднених осіб не виявило відмінностей ДНК, 

виділеної із відповідних зразків крові та слини того самого донора. Ніяких 

доказів гетероплазмії виявлено не було, що важливо для судово-медичних 

цілей223,224. 

 

 

           Гаплотипи:     G        C        C          N        B1       B1        –     J1       N      (B1+N)     C  

Рис. 3.44. Електрофорез у 8 % поліакріламідному гелі продуктів 

гідролізу ендонуклеази TasI ампліфікованого в ПЛР фрагменту D-петлі 

мтДНК червоної білопоясої  породи м’ясних свиней: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pBR322/Msp I;  1–10 – ДНК червоної білопоясої  

породи м’ясних свиней. 

 

Разом з тим, явище гетероплазмії було помічено під час дослідження 

мтДНК у клонованих ембріонів великої рогатої худоби, отриманих шляхом 

внутрішньовидового цитопласт-бластомерного злиття. Було показано, що на 

відміну від деградації мтДНК з батьківській сперми під час статевого 

запліднення у цитопласта-бластомерному комплексі, можливе співіснування 

мтДНК обох батьків104. У зв’язку з тим, що в наявних джерелах інформації 
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подібні випадки зустрічаються винятково рідко, для підтвердження або 

спростування існування співіснування декількох мітохондріальних геномів 

свині необхідно проведення додаткових досліджень. 

 

3.10. Встановлення належності до виду Sus scrofa на основі аналізу 

поліморфізму мітохондріальної ДНК 

 

Видова ідентифікація за допомогою аналізу мтДНК використовується 

для виявлення фальсифікації харчових продуктів162-167. У наших 

дослідженнях видову ідентифікацію було виконано як для криміналістичної 

експертизи, так і для наукових досліджень. У першому випадку видову 

ідентифікацію було проведено з метою підтвердження належності зразків 

біологічного походження – м’яса тварин, добутого шляхом незаконного 

полювання у 30–км зоні Чорнобильської АЕС, до виду Sus scrofa. Для 

визначення породоспецифічності олігонуклеотидів прямого (MITPRO2F) та 

зворотного (MITPROR) праймерів, які уможливлюють ампліфікаціюв ПЛР 

ділянки D-петлі мтДНК розміром 428 п.н., було проведено вирівнювання з 

нуклеотидними послідовностями мтДНК наступних видів тварин: свиня Sus 

scrofa (GQ351599), олень благородний  Cervus elaphus (AB245427), козел 

звичайний Capra hircus (AF533441), кінь свійський Equus caballus 

(NC001640), пес свійський Canis familiaris (AY729880), бик свійський Bos 

taurus (FJ971087) пацюк сірий Rattus norvegicus (FJ919768). У дужках 

наведено номери доступу нуклеотидних послідовностей  GeneBank. 

Зворотний олігонуклеотидний праймер (MITPROR) виявив значну 

гомологію з нуклеотидними послідовностями мтДНК усіх досліджених видів 

тварин від повного збігу (олень благородний, козел звичайний, кінь 

свійський), одного неспівпадіння (пес свійський, велика рогата худоба) до 

чотирьох (пацюк сірий). Натомість, прямий олігонуклеотидний праймер 

(MITPRO2F) виявив високу специфічність нуклеотидної послідовності 



210 

 

мтДНК Sus scrofa, що забезпечує ампліфікацію у ПЛР з матриці тільки 

мтДНК свині (рис. 3.45). 

 

 

Рис. 3.45. Результати вирівнювання нуклеотидних послідовностей 

мтДНК свині Sus scrofa (GQ351599), оленя благородного  Cervus elaphus 

(AB245427), козла звичайного Capra hircus (AF533441), коня свійського 

Equus caballus (NC001640), пса свійського Canis familiaris (AY729880), 

великої рогатої худоби Bos taurus (FJ971087) та пацюка сірого Rattus 

norvegicus (FJ919768). 

 

Висока видова специфічність олігонуклеотидного праймера 

MITPRO2F дала змогу використовувати його у парі  з праймером MITPROR 

для видової ідентифікації свині дикої за безконтактного відбору слини. 

Необхідність таих досліджень пов’язана із необхідністю моніторингу 

африканської чуми свиней (АЧС), особливо небезпечної транскордонної 

хвороби, нозоареал якої постійно розширюється по території Росії та за її 

межами (Україна, Білорусь). Одним із найнебезпечніших шляхів занесення 

вірусу є дикі свині. 

Після експериментальної перевірки у польових умовах 

безконтактного способу відбору слини диких свиней, де як адсорбувальний 

елемент застосовували  жгути із синтетичного матеріалу та натуральних 

волокон (бавовна, льон), які обробляли різними принадами (смаковими 

добавками), було з’ясовано, що  свині під час жування залишають на тканині 

слину. Визначити, чи належить біологічний матеріал на зразках жгутів  виду 

Sus scrofa вдалося за допомогою ампліфікації у ПЛР з використанням 
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олігонуклеотидних праймерів MITPROR та MITPRO2F. За результатами цих 

досліджень було видано методичні рекомендації214, які дають можливість 

проведення моніторингових досліджень без відстрілювання окремих особин, 

суттєво збільшити кількість зібраних зразків та розширити межі збору, 

наприклад приміська зона, де полювання заборонено. 

У наших дослідженнях видову ідентифікацію було виконано як для 

криміналістичної експертизи, так і для наукових досліджень. У першому 

випадку видову ідентифікацію було проведено з метою підтвердження 

належності зразків біологічного походження – м’яса тварин, добутого 

шляхом незаконного полювання у 30–км зоні Чорнобильської АЕС, до виду 

Sus scrofa. Необхідність цього дослідження була викликана складністю 

визначення виду вилученого у браконьєрів м’яса, яке було вільне від шкіри і 

кісток, та, із певних міркувань, обпалене на вогнищі. Аналіз біологічного 

матеріалу за допомогою ПЛР з використанням олігонуклеотидних праймерів 

MITPROR та MITPRO2F дав змогу довести його належність виду Sus scrofa. 

Перше застосування судово-генетичної ідентифікації тварини було 

виконано на зразках шерсті домашньої кішки під час розслідування вбивства 

Канадською королівською кінною поліцією (англ. Royal Canadian Mounted 

Police – RCMP)225. 

Сьогодні генетична експертиза домашніх тварин є суттєвим доказом 

видової та індивідуальної ідентифікації об’єктів у судових справах, коли 

тварина підозрюється у нападі або нанесенні збитку майну. Така експертиза 

доцільна під час розслідування як цивільних, так і кримінальних справ 

викрадення тварин, жорстокого поводження з тваринами, а також 

фальсифікації харчових продуктів226. Генетичне тестування біологічних 

матеріалів домашніх тварин дає змогу довести належність речових доказів, 

вилучених на місці злочину, потерпілим або правопорушникам227-231. 

Криміналістичні розслідування об’єктів живої природи стали одним із 

основних засобів забезпечення дотримання законодавства у сфері охорони 

навколишнього середовища, незаконної торгівлі видами, що охороняються 
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або зникають. До нових питань, які постають у цієї галузі судово-медичної 

експертизи, відноситься визначення географічного походження вилученого 

зразка232,231.  

Незважаючи на важливість судової експертизи зразків тварин як 

переконливих доказів, сьогодні лише обмежена кількість видів тварин 

доступна для аналізу в лабораторіях. Якщо виконання судово-генетичної 

експертизи знаходиться в межах компетенції конкретної вітчизняної 

лабораторії генетичного контролю, то лабораторія повинна вжити 

необхідних заходів щодо зміцнення своїх аналітичних процедур і 

забезпечення того, щоб його лабораторні протоколи відповідали сучасним 

вимогам наукового дослідження. Вкрай важливо, щоб у проведенні 

генетичної експертизи лабораторія дотримувалась відповідних стандартів і 

керівних принципів для забезпечення прийнятності результатів генетичного 

тестування в суді. Через численні звільнення від відповідальності 

підозрюваних осіб генетичне тестування людини є переконливим прикладом 

визнання генетичної експертизи. Завдяки стандартизації процедур вилучення 

речових доказів на місці злочину, їх обробці, лабораторних протоколів, 

статистичних моделей і аналітичних методів, зокрема мікросателітів (STR), 

лабораторії судово-генетичного аналізу людини є нині «золотим 

стандартом», якого судово-генетичні лабораторії, що працюють у інших 

галузях, повинні досягти232. 

Велика частина розбіжностей лабораторій, які знаходяться у 

підпорядкуванні ISAG, стосується надання судово-генетичних послуг з 

експертизи зразків тваринного походження. На це, можливо, випливає 

відсутність чіткого визначення судової генетики тварин. Для вирішення 

цього питання ISAG створило Постійний комітет судової генетики тварин, 

одним із завдань якого було розроблення рекомендацій щодо використання 

генетичної інформації в криміналістичних дослідженнях тварин233. 

Своєю чергою, криміналістичні лабораторії вийшли з ініціативами, 

спрямованими на акредитацію деяких генетичних лабораторій, що працюють 
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у галузі тваринництва, хоча рівень стандартизації методик, які 

використовуються в судово-генетичній експертизі генетичного матеріалу 

тварин, та документів звітності дуже низький234. 

Наукових публікацій щодо аналізу ДНК людини, зокрема 

поліморфізму SNP, дослідження ДНК з низькою кількість копій і аналізу 

зразків змішаного походження нині набагато більше, ніж публікацій з 

важливих аспектів аналізу ДНК тварин235. Як вважають A. Iyenga, S. Hadi 

(2014), подібність в методах, що використовуються для аналізу та 

інтерпретації генетичних даних людини і тварин, прискорюють перенесення 

накопиченого досвіду від судово-медичної експертизи до генетичної 

експертизи тварин236. 

Таким чином, встановлення виду Sus scrofa у біологічних зразках має 

як теоретичне так і практичне значення. Придатність породоспецифічної 

ПЛР-ампліфікації з використанням олігонуклеотидних праймерів MITPRO2F 

та MITPROR, які уможливлюють ампліфікацію ПЛР ділянки D-петлі мтДНК 

розміром 428 п.н. для встановлення виду Sus scrofa у біологічних зразках, 

було продемонстровано під час моніторингових досліджень африканської 

чуми свиней та виконанні криміналістичних експертиз. 

 

3.11. Розроблення ДНК-маркерів батьківського типу успадкування 

 

Одним із наступних завдань дослідження було розроблення способу 

гаплотипування свиней за маркерами батьківського типу успадкування. 

3.11.1. Вибір ділянки Y-хромосоми свині придатного для розробки 

способу гаплотипування свиней 

У генетичних дослідженнях головних видів сільськогосподарських 

тварин Y-хромосомні мікросателітні маркери набули широкого 

використання. Наприклад, у вирішенні питань чистопородності та 

належності до певних ліній коней152, дослідженні процесу доместикації та 

породотворення у великої рогатої худоби152. Найбільшого прогресу в 
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дослідженні гетерохромосомних ДНК-маркерів досягнуто в генетиці людини. 

Визначено гаплотипи Y-хромосоми, притаманні певним націям та етнічним 

групам, що уможливило вирішення низки теоретичних і практичних питань 

еволюції, філогенії та міграції виду153. 

Перше повідомлення про існування специфічнго для геному кнура 

мінісателітного локусу було зроблено R.A. McGraw et al. (1988) 154. 

Наступним за часом публікації було повідомлення J. Pérez-Pérez et al. (1998) 

щодо виявлених чотирьох специфічних для геному кнура фрагментів ДНК155. 

Іншою ділянкою Y-хромосоми свині, придатною для розроблення способу 

гаплотипування свиней, на нашу думку, є нерекомбінуючий регіон Y (англ. 

non-recombining region – NRY), на якому було виявлено дві групи зчеплення 

10 генів і встановлено порядок лінійного розташування: Y pter-(amel-

eif2s3y/zfy-usp9y-dby/uty) - (tspy-smc1y-ube1y-sry) - CEN (центромера)156. Із цих 

10 генів у свині сьогодні найбільш досліджено ген sry. Цей ген кодує фактор 

транскрипції, необхідний для диференціації сім’яників ссавців, у тому числі 

свиней157. Корейськими вченими із Національного інституту субтропічної 

агрокультури було визначено нуклеотидну послідовність трансльованої 

ділянки гена sry ряду місцевих та 6 євро-американських свиней158. 

Результатів роботи опубліковано не було, однак визначені нуклеотидні 

послідовності передано до міжнародної бази даних. 

Крім дослідження ділянки гена sry, що транслюється, увагу 

дослідників привертають ділянки, що його фланкують159. Так, і з 

літературних даних відомо, що аналіз еволюції гена sry та фланкуючих 5-' та 

3'-регіонів вівці, свині, людини та миші виявив найбільш варіабельні 

ділянки160. Аналіз цих даних дав змогу визначити найбільш потенційно 

варіабельну нуклеотидну послідовність гена sry свині на промоторній 

ділянці. 

3.11.2. Гетерохромосомні мінісателітні маркери свині 

Для розроблення способу ідентифікації генеалогічних структур різних 

порід свиней за гетерохромосомними ДНК-маркерами мінісателітна ділянка, 
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на нашу думку, була перспективною. Більш того, можна використовувати 

такий самий підхід, як для розроблення способу визначення 

мітохондріальних гаплотипів свиней, зокрема ПЛР-ПДРФ. Проаналізувавши 

повтори, застосовані в роботі R.A. McGraw et al. (1988)145 та зареєстровані в 

міжнародній базі даних за номером X126961, ми обрали для дослідження 

специфічну для геному кнура послідовність розміром 533 п.н. на ділянці між 

1931 та 2464 п.н. (рис. 3.46). 

Підібравши олігонуклеотидні праймери так, щоб обмежити ділянку 

мінісателітного  локусу Y-хромосоми розміром 533 п.н., на якій знаходиться 

4 сайти пізнавання ендонуклеази Tas I (↓AATT), розробили теоретичну схему 

визначення 16 Y-хромосомних гаплотипів кнурів. 

 

1921 ctgcagatca gcactttctt gggagagcac tcatgggaac gttgtttcaa gtgcgttgca 

1981 ctctgcgtcc aatatgggac cctcgagacc gaagtacata tgaagtggtc agcgtgtcca 

2041 taggaaggga tgactatggg aagtatggtt taaggctgac ctagttgggg tgtctccaca 

2101 cagcacagga agtctttcag gaccacggaa tttatatgcg atcagaccta ggatgacagg 

2161 gagaaaaggc tgggggataa cttggacgat tctcttggca aatatatttg atccattatt 

2221 accccaggtc gaattgtagc aggaggatac aggagaaatt gaaggggggc aaaggggaga 

2281 gtgagagagc tagagagaag gagatgaaaa gaaggcgaga gagaggtaaa ggagctgttg 

2341 tttcaagcaa ctgtcaatgg caggataatt tctccaagga cgtgtctttc tttaaggtgg 

2401 ctagcacaca aatgggacaa accagcacac ttgtcccaga gtcttctctc cttcaaggcc 

 

Рис. 3.46. Первинна нуклеотидна послідовність специфічної для 

геному кнура GenBank X126961, обрана для дослідження: сірим кольором 

виділено місця випалювання олігонуклеотидних праймерів, напівжирними 

літерами – сайти пізнавання ендонуклеази рестрикції Tas I. 

 

Аналіз мінісателітного локусу Y-хромосоми, ампліфікованого у ПЛР 

та гідролізованого ендонуклеазою рестрикції Tas I, у кнурів порід, мейшан, 

велика чорна, ландрас, дюрок, йоркшир та миргородська поліморфізму ДНК 

не виявив (рис. 3.47). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=2106
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=2106
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Рис. 3.47. Електрофореграма ДНК мінісателітного локусу Y-

хромосоми свині: 1 – негідролізований фрагмент ДНК мінісателітного  

локусу Y-хромосоми, ампліфікований у ПЛР; 2 – маркер молекулярної маси 

ДНК ɸX174/Hinf I;  3 – маркер молекулярної маси ДНК pBluscript/Msp I; 4–12 

– фрагменти ДНК мінісателітного локусу Y-хромосоми різних порід кнурів, 

ампліфіковані у ПЛР та гідролізовані ендонуклеазою рестрикції Tas I (ДНК 

кнурів: 4 – мейшан; 5, 6 – велика чорна; 7, 8 – ландрас; 9 – дюрок; 8 – 

йоркшир; 9, 10 – миргородська). 

 

ДНК мінісателітного локусу Y-хромосоми кнурів порід, мейшан, 

велика чорна, ландрас, дюрок, йоркшир та миргородська поліморфізму не 

мали. Оскільки можливість прослідкувати успадкування не тільки за 

материнською, а й за батьківською лініями незалежно один від одного 

надзвичайно корисне для селекційних програм та дослідження міграції в 

природних популяціях, пошук у даному напряму ми вирішили продовжити. 

Надію на можливість розроблення маркерів Y-хромосоми свині давало 

те, що за останнє десятиліття Y-хромосомні маркери, що застосовуються для 

популяцій людей, були не тільки розроблені, а й залучені до досліджень, 

наприклад, відмінності між статями в демографічній історії та популяційних 

процесах. Однак, за деякими винятками, генетичні дані щодо дослідження 

батьківських ліній до 2010 року були відсутні для більшості інших видів 

ссавців. На думку M.P. Greminger et al. (2010), цей дефіцит може бути 

 1      2       3               4        5       6      7      8       9     10    11     12     
п.н. 
 
242 
201 
160 
143 
123 
110 
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пов'язаний з труднощами розроблення Y-специфічних генетичних маркерів у 

немодельних видів та загальним низьким рівнем поліморфізму, що 

спостерігаються на Y-хромосомі161. 

Для певних видів тварин, наприклад овець, певний прогрес у даному 

напрямі було досягнуто. Так, варіабельність двох SNPs і одного 

мікросателіту на Y-хромосомі було проаналізовано у вибірці з 59 порід, 

всього 663 тварин, великого географічного ареалу північної Євразії. Аналіз 

SNP визначив найвищу частоту алеля A-oY1 (91,55 %), водночас алель G-

oY1 був присутній лише у 56 зразках. Комбінації поліморфізмів дали змогу 

встановити сім гаплотипів (H4, H5, H6, H7, H8, H12 і H19). Гаплотипи H6 і 

H8 переважають у північній частині Євразії і зустрічаються з найвищою 

частотою. Гаплотип H4, який, як раніше повідомлялося, відсутній у 

європейських порід, було виявлено у місцевої європейської породи 

(свінарка), тимчасом гаплотип H7, який раніше визначали як унікальний для 

європейських порід, був присутній у двох китайських породах – чорної 

нінланійської (Ninglang Black) та довгохвостої хань (Large Tail Han), одній 

бурятській (забайкальська тонкорунна) та двох російських породах 

(північнокавказькій м'ясошерстній та куйбишевській). Гаплотип H12, який 

раніше було виявлено лише у турецьких порід, у ході цього дослідження 

було також виявлено у китайських породах. Загальний низький рівень 

гаплотипової різноманітності (h = 0,1288) спостерігали у всіх порід. Відносно 

вище середнє значення гаплотипової різноманітності було визначено у 

породах з регіонів, що межують з близькосхідним центром одомашнення 

овець. Також було встановлено, що гаплотип H6 є домінуючим на північному 

заході і сході Китаю. Розподіл гаплотипів Н4 і Н8 можна пояснити 

історичними даними монгольських навал, у ході яких вівці носії цих Y-

хромосом потрапили до Китаю та згодом поширилися по північно-західній і 

східній частині Китаю. Ці дані розширюють попередні результати Y-

хромосомної генетичної мінливості вівці і вказують, ймовірно, на недавній 
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батьківській потік генів між породами овець із різних географічних 

регіонів237. 

 

3.11.3. Однонуклеотидний поліморфізм трансльованої послідовності 

гена sry 

У зв’язку з відсутністю даних щодо мікросателітів, локалізованих на 

ділянці Y-хромосомних свині, що не рекомбінує, для розроблення методу 

ідентифікації генеалогічних структур різних порід було досліджено 

альтернативний спосіб визначення Y-хромосомних гаплотипів. Для цього 

було здійснено пошук однонуклеотидного поліморфізму в межах 

трансльованої ділянки гена, що визначає стать – sry (англ. sex determining 

region Y). Аналіз шляхом вирівнювання нуклеотидних послідовностей 

місцевих порід –  AY842535, AY842534, AY842533, AY842532 та 

транскордонних – велика біла (AY842531), ландрас (AY842530), гемпшир 

(AY842529), дюрок (AY842528) було виконано за допомогою програми для 

молекулярно-еволюційного генетичного аналізу MEGA, версія 4.0171. Для 

двох порід – велика біла та дюрок – було визначено породо-специфічні 

однонуклеотидні поліморфізми гена sry g.287C>T та g.589T>C за 

нуклеотидною послідовністю з бази даних AY842532, яка відповідає 

локальній китайській породі Jinhua з провінції Чжецзян (кит.  Zhèjiāng) на 

сході Китаю (рис. 3.48). 

Для конструювання системи праймерів за термодинамічними 

характеристиками використовували віртуальну комп’ютерну програму 

FastPCR172. З використанням цієї програми було розроблено систему 

праймерів для ПЛР, SRY408F: AAAGGAGAAAAGTGGCTCTA та SRY408R: 

TGGATGTTACCCTACTGTGG, які обмежують цю ділянку гена sry розміром 

408 п.н. Ступінь гомології з ДНК-матрицею перевірено експериментально 

шляхом проведення ПЛР за різних режимів. Найвищу специфічність синтезу 

ДНК було отримано за температури 630С. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967944
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967930
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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 Олігонуклеотидний праймер SRYF 

 

                                                                                                       Олігонуклеотидний праймер SRYR 

Рис. 3.48. Нуклеотидні послідовності ділянки гена sry транскордонних 

та місцевих порід свині свійської, вирівняні за допомогою програми MEGA 

4.0.: два поліморфних сайти в позиціях 287 п.н. та 589 п.н. Y-хромосоми 

свині за нуклеотидною послідовністю з бази даних AY842532 (локальна 

китайська порода Jinhua). 

 

Використаний набір реактивів для ПЛР не дав змоги дослідити вплив 

концентрації йонів Mg2+ на специфічність синтезу ДНК та повністю 

оптимізувати ампліфікацію. 

Для перевірки стать-специфічності ПЛР ампліфікації було проведено 

дослідження ДНК 9 кнурів та 1 свиноматки великої білої породи (рис. 3.49). 

 

 

Рис. 3.49. Електрофореграма фрагменту ДНК гена sry: М – маркер 

молекулярної маси pUC19/Msp I; 1–9 – фрагмент ДНК гена sry кнурів великої 

білої породи, ампліфікований у ПЛР за температури випалювання 58 °С  (1–

3); 60 °С – (4–6); 63 °С – (7–9); 10 – ДНК свиноматки великої білої породи. 

   М        1        2         3       4        5        6         7        8       9      10  п.н. 
 
242 
201 
160 
143 
123 
110 
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Оскільки позитивна ампліфікація відбулася тільки з ДНК кнурів, ми 

зробили висновок, що для дослідження дійсно обрано специфічну для 

чоловічої статі частину геному. Розмір продукту ПЛР 408 п.н. повністю 

відповідав очікуваному з використанням олігонуклеотидних праймерів 

SRY408F та SRY408R, що переконливо доводило про ампліфікацію ділянки 

гена sry.  

Молекулярне визначення статі диких і домашніх тварин стає важливим 

питанням в декількох галузях, включаючи відтворення. Окрім гена sry до 

цього напряму дослідження залучають і інші гени, наприклад гени 

амелогеніна. Специфічні відмінності послідовності генів амелогеніна 

локалізованих на  хромосомах X і Y (AMELX і AMELY), були описані у різних 

видів ссавців, і використовуються для визначення статі. L. Fontanesi et al. 

(2008) вивчали можливість використання варіабельності послідовності між 

генами AMELX і AMELY для визначення статі у свиней. Аналіз послідовності 

приблизно 400 п.н. 3-го інтрону  гена амелогеніну свині показав наявність 

делеції розміром 9-10 п.н. гена AMELY в порівнянні з послідовністю AMELX. 

Крім того, на послідовності гена AMELY було виявлений один SNP. В свою 

чергу, аналіз послідовності гена AMELX визначив чотири інші поліморфізми 

та одну інсерцію 1 п.н., що вказує на несподівану досить високу нуклеотидну 

різноманітність цієї області Х-хромосоми. Було розроблено два способи 

визначення статі, що ґрунтувалися на різниці у 9-10 пн між AMELX і AMELY. 

Оцінювання точності амелогенінового тесту для визначення статі було 

виконано на 329 свинях, що належали до різних порід та ліній. У всіх 

проаналізованих тварин стать було визначено правильно. Ампліфікації не 

відбувалось на матриці геномної ДНК людини, великої рогатої худоби, кіз, 

овець і коней. Автори зробили висновок про можливість використання цього 

способу для діагностики статі за наявності невеликих кількостей геномної 

ДНК (20 мкг), отриманої з різних джерел, у тому числі біопсій ембріонів, 

щетини, м'яса та інших біологічних зразків. Таким чином, крім застосування 

в галузі відтворення, ці тести можуть бути корисні в деяких інших секторах, 
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включаючи судово-медичну експертизу, археозоологію, а також для 

контролю якості в ідентифікації зразків під час виробництва та переробки 

м'яса238. 

На відміну від описаного вище методу визначення статі у свині, ми 

розробили метод на основі локус-специфічної ампліфікації у ПЛР ділянки 

ген sry.  

Для аналізу однонуклеотидних поліморфізмів гена sry g.286C>T та 

g.588C>T на ділянці гена sry розміром 408 п.н. методом ПЛР-ПДРФ, було 

визначено дві ендонуклеази – Dpn I (GA↓TC) та Ssi I (C↓CGC). За подвійної 

рестрикції з використанням цих ендонуклеаз утворюються породо-

специфічні рестриктні фрагменти ДНК: 48/303/13/44 п.н. визначають породу 

дюрок, 48/316/44 п.н. притаманні породам ландрас, беркшир, гемпшир 

(місцеві китайські свині), 364/44  п.н. визначають велику білу породу (рис. 

3.50). 

 

             Dpn I  (GA↓TC)                                                          Ssi I (C↓CGC)   Dpn I (GA↓TC)                                                   

                                                                            
                          
    
                                         
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

 

Рис. 3.50. Схема утворення рестриктних фрагментів продукту 

ампліфікації ПЛР фрагмента гена sry свині розміром 408 п.н.  з 

використанням пар олігонуклеотидних праймерів SRY408F, SRY408R та 

ендонуклеаз рестрикції Dpn I (GA↓TC) і Ssi I (C↓CGC). Фрагменти рестрикції 

48/303/13/44 п.н. визначають породу дюрок, 48/316/44 п.н.  притаманні 

породам ландрас, беркшир, гемпшир (місцевим китайським свиням), 364/44  

п.н. визначають велику білу породу. 

  

Таким чином, було розроблено метод ідентифікації різних порід 

свиней за гетерохромосомними ДНК-маркерами. 

                             364 п.н  (велика біла) 

  316 п.н. (ландрас, беркшир, гемпшир) 
 

44 п.н. 

48 п.н.  303 п.н. (дюрок) 13 п.н. 44 п.н. 

48 п.н. 

44 п.н. 
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Теоретично розроблений метод було експериментально перевірено на 

ДНК чистопородних тварин великої білої породи англійської селекції 

(«Племзавод Степной» Запорізької області).  

Дослідженням поліморфізму ДНК Y-хромосоми 10 кнурів великої 

білої породи англійської селекції методом ПЛР-ПДРФ було встановлено, що 

у всіх досліджених тварин сайти пізнавання ендонуклеази Ssi I відрізняються 

від очікуваних, які визначали за даними міжнародної бази нуклеотидних 

послідовностей. Обрана для аналізу ділянка гена sry, відповідно з 

послідовністю нуклеотидної бази для породи велика біла, не повинна була 

мати сайтів пізнавання ендонуклеази рестрикції Ssi I. Натомість у наших 

дослідженнях було визначено два сайти пізнавання ендонуклеази рестрикції 

– Ssi I (рис. 3.51).  

 

 

Рис. 3.51. Електрофореграма фрагменту ДНК трансльованої ділянки 

гена sry: М – маркер молекулярної маси pBluscript/Msp I; 1 – 

негідролізований фрагмент ДНК гена sry, ампліфікований у ПЛР, 2–8 – 

фрагмент sry, ампліфікований у ПЛР та гідролізований ендонуклеазою 

рестрикції Ssi I ДНК кнурів великої білої породи; 9 – маркер молекулярної 

маси 1 kb Plus. 

 

Це характеризувалося присутністю на електрофореграмі рестриктних 

фрагментів ДНК розміром 207, 130 та 71 п.н., тобто наявністю двох сайтів 

пізнавання. Виникнення можливих сайтів пізнавання було визначено шляхом 

п.н. 
 
207 
200 
130 
 
100 
71 

п.н. 
242 
190 
157 
147 
110 
 
67 
57 
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аналізу первинної нуклеотидної послідовності гена sry великої білої породи 

AY842531. 

Y-хромосомні гаплотипи кнурів великої білої породи АФ «Оржицька» 

за Ssi I-поліморфізмом гена sry також характеризувалися двома сайтами 

рестрикції. На електрофореграмі це визначалося наявністю рестриктних 

фрагментів ДНК розміром 207, 130 та 71 п.н. Таким чином, у всіх 

досліджених кнурів було встановлено відсутність внутрішньо-породного 

поліморфізму, тобто  визначено один Y-хромосомний гаплотип (рис. 3.52). 

 

Рис. 3.52. Електрофореграма фрагменту ДНК гена sry: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I, 1–7 – фрагмент гену sry 

ампліфікований в ПЛР та гідролізований ендонуклеазою рестрикції Ssi I ДНК 

кнурів різних ліній великої білої породи. 

 

Подальший аналіз однонуклеотидних поліморфізмів ділянки гена sry 

розміром 408 п.н. з використанням ендонуклеази рестрикції Ssi I було 

проведено на ДНК ряду порід свиней. Сайти рестрикції, визначені за базою 

нуклеотидних послідовностей AY842531 (велика біла), AY842530 (ландрас), 

AY842528 (дюрок), були відсутні у зразках ДНК досліджених свиней порід 

велика біла (англійської, данської та української селекції), ландрас, дюрок, 

велика чорна, миргородська, мейшан та дикої свині. Натомість, на 

електрофореграмі було визначено три рестриктні фрагменти ДНК розміром 

207, 130 та 71 п.н. тобто нуклеотидна послідовність трансльованої ділянки 

гена sry розміром 408 п.н. всіх порід характеризувалася наявністю двох 

сайтів пізнавання (рис. 3.53). 

п.н. 
207 
130 
 
71 
 

п.н. 
242 
190 
147 
111/110 
 
67 
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Рис. 3.53. Електрофореграма фрагменту ДНК гена sry: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I 1 – амплікон, негідролізований 

ендонуклеазою рестрикції, 2–11 – фрагмент гена sry ампліфікований у ПЛР 

та гідролізований ендонуклеазою рестрикції Ssi I ДНК кнурів порід: 2–5 

велика біла (англійська, данська та українська селекція відповідно), 6 – 

ландрас, 7 – дюрок, 8 – велика чорна, 9 – миргородська, 10 – мейшан, 11 –  

дика свиня. 

 

Для подальшого з’ясування питання про міжпородний поліморфізм 

трансльованої ділянки гена sry розміром 408 п.н. було проведено 

рестриктний аналіз з використанням ендонуклеази рестрикції Dpn I (GA↓TC) 

ДНК ряду порід свиней. Сайти рестрикції, визначені за базою нуклеотидних 

послідовностей AY842531 (велика біла), AY842530 (ландрас), AY842528 

(дюрок), були відсутні у зразках ДНК досліджених свиней порід велика біла, 

ландрас, дюрок, велика чорна, миргородська, мейшан та дика свиня (рис. 

3.42). Аналіз цих первинних нуклеотидних послідовностей ДНК (GenBank: 

AY842531, AY842530, AY842527, AY842528 та AY842529), дав змогу 

визначити сайти двох нових однонуклеотидних поліморфізми гена sry – 

g.446G>C та g.513T>C (рис. 3.54). Y-хромосомні гаплотипи кнурів великої 

білої породи англійської селекції ПЗ «Степной» та кнурів велика біла АФ 

«Оржицька» за Ssi I поліморфізмом гена sry також характеризувалися двома 

сайтами рестрикції. На електрофореграмі це визначалося наявністю 

рестриктних фрагментів ДНК розміром 207, 130 та 71 п.н. Таким чином, у 

п.н. 
 
 
242 
190 
147 
111/110 
67 

  1      2       М      3      4        5        6       7        8       9      10      11 п.н. 
 
 
207 
130 
 
71 
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всіх досліджених кнурів було встановлено відсутність внутрішньо-породного 

поліморфізму, тобто визначений один Y-хромосомний гаплотип. 

 

 

Рис. 3.54. Електрофореграма фрагменту ДНК гена sry: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I; 1–11 – фрагмент гена sry, 

ампліфікований у ПЛР та гідролізований ендонуклеазою рестрикції Dpn I 

(GA↓TC) ДНК кнурів порід: 1–3 – велика біла (англійська, данська та 

українська селекція відповідно), 4 – ландрас, 5 – дюрок, 6 – велика чорна, 7–9 

– миргородська, 10 – мейшан, 11 – дика свиня.  

 

Для з’ясування питання про міжпородний поліморфізм гена sry було 

виконано вирівнювання нуклеотидних послідовностей гена  sry GenBank. 

Замін які зумовлюють утворення сайтів пізнавання ендонуклеази рестрикції 

Ssi I g.446G>C та g.513T>C знайдено не було (рис. 3.55).  

  1 cccttttcaa atggtgcagt catatgcttc tgctatgttc agagtattga aagcggacga 

 61 ttacagccca gcggcacagc agcaaaatat tctcgccttg gggaaaggct cctcactatt 

121 tccgacggac aatcatagct caaacgatgg acgtgaaact agaggaagtg gtagagagag 

181 tggccaggat cgtgtcaagc gacccatgaa cgctttcatt gtgtggtctc gtgatcaaag 

241 gagaaaagtg gctctagaga accctcaaat gcaaaactca gagattagca agtggctggg 

301 atgcaagtgg aaaatgctta cagaagccga aaagcgccca ttcttcgagg aggcacagag 

361 gctacaggcg gtgcaccgag ataaataccc gggctataaa taccgacctc gtcgcaaggg 

421 agagagggca cagaatttgc ttccggcaga ggcggcagta ctatgcagcc aagtgcgcgt 

481 agaggagagg atgtatccct tcacatacac agtcgccaag gccaagtgct caggaacaga 

541 aagccagtta agtcactcac agcccatgaa cataaccagc tcacttctgc aacaggagga 

601 tcgctgcaac tggacaggcc tgtgccacag tagggtaaca tccaccgggc agatccgcgc 

661 cgacttgcct tttcaccgtg gtttacagcc gggactttct cacatttatt ttccatattg 

721 a 

Рис. 3.55. Первинна нуклеотидна послідовність гена sry GenBank 

AY842531: сірим кольором виділено місця випалювання олігонуклеотидних 

праймерів, напівжирними літерами – послідовності, заміни у яких 

зумовлюють утворення сайтів пізнавання ендонуклеази рестрикції Ssi I, 

червоним кольором – однонуклеотидні поліморфізми g.446G>C та g.513T>C. 

п.н. 
331 
242 
190 
147 
111/110 
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     М     1     2     3      4        5       6       7       8      9     10   11 
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Подальші дослідження однонуклеотидних поліморфізмів ділянки гена 

sry розміром 408 п.н було проведено з використанням ендонуклеази Dpn I. 

Сайти рестрикції визначено по базі нуклеотидних послідовностей AY842531 

(велика біла), AY842530 (ландрас), AY842528 (дюрок) були відсутні у 

зразках ДНК досліджених свиней порід велика біла (англійська, данська та 

українська), ландрас, дюрок, велика чорна, миргородська, мейшан та дикої 

свині. 

Оскільки серед всіх досліджених порід свиней поліморфізму ДНК 

трансльованої ділянки гена sry для сайтів пізнавання ендонуклеаз рестрикції 

Ssi I, Dpn I, виявлено не було, пошук було розширено на промоторну ділянку 

гена sry. 

                                                                                            Dpn I      Ssi I 

                                                            SRY408F                GA↓TC   C↓CGC           SRY408R 

 

Рис. 3.56. Вирівнювання нуклеотидних послідовностей гена sry 

розміром 408 п.н п’яти транскордонних порід свиней.  

 

 

3.11.5. Однонуклеотидний поліморфізм промоторної ділянки гена sry 

Проведені дослідження визначили високу консервативність гена sry у 

свиней, чиїх предків було одомашнено в різних географічних регіонах. Це 

свідчить про надзвичайну селективну значущість гена sry. 

У зв’язку з встановленням непридатності трансльованої ділянки гена 

sry свині для розроблення методу ДНК-маркерів батьківського типу 

успадкування було здійснено пошук поліморфізмів на промоторній ділянці 

гена sry свині. Обраний для ампліфікації фрагмент промоторної ділянки гена 

sry було проаналізовано та здійснено дизайн олігонуклеотидних праймерів за 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967938
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=56967932
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допомогою програми FastPCR172. Основні параметри олігонуклеотидних 

праймерів було визначено також за допомогою цієї програми (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13  

Основні параметри олігонуклеотидних праймерів, які забезпечують 

специфічну ампліфікацію у ПЛР промоторної ділянки гена sry 

Назва 

 праймеру 

Довжина 

(п.н.) 

Tm 

(°C) 

Tm 

3'end (°C) 

CG 

(%) 

Лінгвінічна 

Складність (%) 

Якість 

праймерів 

PRSRY2F 22 57,8 33,2 54,5 95,5 100 

PRSRY2R 22 58,7 33,8 54,5 97,3 100 

 

Теоретично розроблений дизайн олігонуклеотидних праймерів та 

температурний режим ампліфікації у ПЛР було експериментально перевірено 

на ДНК чистопородних свиней наступних порід: велика біла, миргородська, 

ландрас, дюрок та дикої свині. Найвищу специфічність синтезу ДНК було 

отримано за температури 63 °С.  

Для перевірки стать-специфічності ПЛР-ампліфікації було проведено 

дослідження ДНК кнурів та свиноматок різних порід. Реакція  відбулась як з 

ДНК кнурів, так і з ДНК свиноматок. При цьому у кнурів відбувалася 

ампліфікація двох фрагментів ДНК. Крім фрагменту розміром 445 п.н.,  що 

відповідав характеристикам обраної для дослідження промоторної ділянки 

гена sry, відбувалася також ампліфікація фрагменту розміром 300 п.н. ДНК 

свиноматок також продемонструвала здатність до ампліфікації з 

розробленими олігонуклеотидними праймерами (рис. 3.57).  
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Рис. 3.57. Електрофореграма розділення продуктів ампліфікації фрагменту 

промоторної ділянки гена sry в 1,5 % агарозному гелі: М – маркер 

молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I; 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 – ДНК кнурів; 3, 7, 10, 

11 – ДНК свиноматок. 

 

Для визначення специфічності фрагменту ампліфікованої промоторної 

ділянки гена sry, а також визначення можливих однонуклеотидних 

поліморфізмів було визначено первинну нуклеотидну послідовність в 

Інституті молекулярної біології і генетики НАУ. Аналіз сиквенованих 

нуклеотидних послідовностей виконано за допомогою програми BLAST. 

Сиквенована нуклеотидна послідовність виявила високу гомологію на рівні 

82–87 % з наступними послідовностями: локалізованими на хромосомі 1 – 

NW001885876.1, хромосомі 4 – NW001886200.1, хромосомі 13 – 

NW001885253.1, хромосомі 15 –NW001885594.1 та Х-хромосомі – 

NW001886606.1. Найбільш імовірно, що саме послідовність Х-хромосоми 

NW001886606.1 ампліфікується в ПЛР з розробленими олігонуклеотидними 

праймерами.  

 

3.11.6. Однонуклеотидний поліморфізм об’єднаного фрагменту 

промоторної та трансльованої ділянки гена sry 

Щоб забезпечити локус-специфічну ампліфікацію фрагменту 

промоторної ділянки гена sry, було розроблено дизайн олігонуклеотидних 

 М          1           2          3          4         5           6           7          8          9        10      

п.н.  
 
 
 
 
445 
 
300 

п.н. 
 
 
501/489 
404 
331 
242 
190 
147 
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праймерів за наступним принципом – прямий праймер гібридизувався на 

промоторній ділянці, а зворотній – на трансльованій. Підібрані умови 

ампліфікації дали змогу синтезувати специфічний продукт ПЛР розміром 955 

п.н. Ампліфікація у ПЛР відбувалася лише з ДНК, виділеної із кнурів  (рис. 

3.58).  

 

 

 

Рис. 3.58. Електрофореграма розділення продуктів ампліфікації спільного 

фрагменту промоторної та трансльованої ділянки гена sry в 1.5% агарозному 

гелі: М – маркер молекулярної маси ДНК pUC19/Msp I; 1–8, 10 – ДНК кнурів; 

9 – ДНК свиноматки. 

 

Дослідження за допомогою методу ПЛР-ПДРФ було виконано за 

допомогою ендонуклеаз рестрикції Alu I, BsuR I, Tas I та Tru I. Серед 

досліджених порід (велика біла, ландрас, дюрок, миргородська, уельс та дика 

свиня) було визначено Alu I-поліморфізм ДНК одного кнура породи ландрас 

(рис. 3.59). Alu I-поліморфізм ділянки Y-хромосоми, що не рекомбінує, у 

кнурів породи ландрас характеризувався відсутністю фрагменту рестрикції 

розміром 110 п.н.  

 
 

М          1          2           3          4         5         6           7         8           9        10  п.н. 
 
 
955 
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Рис. 3.59. Електрофореграма фрагменту ДНК промоторної ділянки 

гена sry: М1 – маркер молекулярної маси pBluscript/Msp I; М2 – маркер 

молекулярної маси фX174/Hinf I; M3 – маркер молекулярної маси 1kb Plus; 

1–8 – фрагмент промоторної ділянки гена sry, ампліфікований у ПЛР та 

гідролізований ендонуклеазами рестрикції: 1–4 – Alu I, 5–8 – BsuR I ДНК 

кнурів порід мейшан, ландрас миргородська, уельс. 

 

Незначний поліморфізм на ділянці Y-хромосоми, що не 

рекомбінує.  Цей спосіб дає змогу диференціювати кнурів породи ландрас від 

кнурів інших порід свиней. Про те, що існують певні породо-специфічні 

алелі було продемонстровано у ВРХ. Дослідження 984 бугаїв 69 місцевих 

африканських популяцій з 22 країн з використанням мікросателітного локусу 

INRA 124 визначили специфічний для зебувидної худоба алель, який домінує 

сьогодні в абіссинському регіоні, більшій частині регіону озера Вікторія і 

Сахелю. На думку O. Hanotte et al. (2000), міграція людей, фенотипічні 

переваги, адаптація до конкретних умов розведення і стійкості до 

захворювань є основними факторами, що пояснюють сучасний розподіл 

алелів239. Порівняння європейської, південно-азійської та індійської худоби 

визначили аутосомальну клінальнау мінливість – неперервну, поступову 

зміну зебу на ВРХ від Індії до Анатолії. Найкрутішу кліну продемонстрували 

п.н. 
 
 
110 
 

 

п.н. 
 
 
110 
100 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanotte%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10736042
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результати, отримані з залученням мтДНК і Y-хромосомних маркерів240,241, 

242,243. 

У безгорбої креольської великої рогатої худоби, яку вважають 

нащадками тварин завезених з Іберії, в залежності від породи 40-100 % бугаїв 

мають Y-хромосому зебу244,245. Змішаний вид походження індонезійської зебу 

було також підтверджено аналізом мітохондріальної та Y-хромосомної 

ДНК246. 

Стосовно виду Sus scrofa, незважаючи, що маркери Y-хромосоми є 

важливими інструментами для вивчення потоків генів між популяціями, 

моделей гібридизації і родинних зв'язків, їх використання ускладнюється 

через відсутність Y-специфічних поліморфних маркерів17. Після визначення 

специфічних для Y хромосоми кнура мікросателітів, L. Iacolina et al. (2016), з 

використанням чотирьох поліморфних локусів які мали 5-10 алелей на локус 

було визначено 32 гаплотипи серед восьми популяцій європейської дикої 

свині та п'яти порід домашніх свиней. Виявилося, що Європейська дика 

свиня характеризується значно вищим рівнем різноманітності гаплотипів у 

порівнянні з породами свійських свиней (HD = 0,904 ± 0,011 і HD = 

0,491 ± 0,077 відповідно). 

Філогенетичні відносини між Y-хромосомальними гаплотипами було 

досліджено шляхом об'єднання їх з однонуклеотидними поліморфізмами 

двох зчеплених генів (AMELY i UTY). Диференціація між популяціями 

дикими і свійських склала FST = 0,229, за винятком зразків тварин дикої 

свині, які не мали спільного Y-хромосомального гаплотипу з комерційними 

породами. Крім того, спостерігався певний ступінь географічної 

диференціації по всій Європі. Було виявлено низку місцевих гаплотипів і 

велику різноманітність в північних популяціях дикої свині296. 

Таким чином, Alu I-поліморфізм на ділянці Y-хромосоми, що не 

рекомбінує, може бути використано як додатковий маркер для 

гаплотипування ДНК кнурів за Y–хромосомальними мікросателітами.  
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РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Можливість простежити успадкування за материнською та 

батьківською лініями незалежно один від одного надзвичайно корисне для 

розроблення селекційних програм та дослідження міграції в природних 

популяціях161. Аналіз поліморфізму мітохондріальної ДНК дав змогу досягти 

значних успіхів у розумінні процесів доместикації та утворенні порід свиней. 

Дослідження E. Giuffra et al. (2000) визначили існування двох головних 

центрів одомашнення свині184, а роботи G. Larson (2005)136, M. Fang et al. 

(2006)20 підтвердили отримані результати і розширили наші уявлення про 

процеси доместикації. Ці дослідження визначили значну дивергенцію між 

азійськими і європейськими популяціями, яка відбулася в межах 58000 – 

900000 років тому305, 136, 20. 

За останнє десятиліття Y-хромосомні маркери, які мають батьківське 

успадкування, дали змогу виявити значні відмінності між статями в 

демографічній історії та популяційних процесах людини. Однак, за деякими 

винятками, генетичні дані щодо дослідження батьківських ліній були 

відсутні для більшості інших видів ссавців. На думку M.P. Greminger et al. 

(2010), цей дефіцит може бути пов'язаний з труднощами розроблення Y-

специфічних генетичних маркерів у сільськогосподарських видів тварин та 

загальним низьким рівнем поліморфізму, що спостерігаються на Y-

хромосомі161. Однією з причин існування цього недоліку у дослідженні 

питань генетики свині була відсутність до 2009 року Y-хромосомальних 

ДНК-маркерів17. 

Водночас мітохондріальні маркери відображають лише історію цього 

виду за материнською лінією, та мають значно більшу швидкість сортування 

лінії (англ. lineage sorting) та вищу швидкість зникнення алелів порівняно з 

аутосомними маркерами248. Відповідно до нейтральної теорії, молекулярна 
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еволюція видів викликана випадковою флуктуацією частот нейтральних 

алелів, відтак, генетичним дрейфом, а не природним відбором249. 

 

4.1. Розроблення ДНК-маркерів материнського типу успадкування 

 

Наукове обґрунтування методології багатосайтового гаплотипування 

за однонуклеотидними поліморфізмами мітохондріальної ДНК стало 

можливим після аналізу нуклеотидних послідовностей ряду підвидів диких 

та порід свійських свиней. За цими даними E. Giuffra et al. (2000) в межах 

15524-15840 п.н. виявлено 27 SNP184. Аналіз in silico визначив потенційні 

сайти рестрикції ендонуклеази Tas I (↓AATT) для фрагментів цієї ділянки 

ДНК у різних порід свиней. У наших дослідженнях з розроблення 

багатосайтового способу гаплотипування було обрано ділянку фрагменту D-

петлі в межах 15400-15960 п.н. розміром 428 п.н. На цій ділянці фрагменту 

D-петлі теоретично визначили один мономорфний сайт рестрикції 

ендонуклеази Tas I в позиції 15558 п.н., та чотири поліморфні – в позиціях 

15580, 15616, 15714, 15758 п.н. Розрахунок всіх можливих комбінацій 

наявності або відсутності сайтів рестрикції ендонуклеази Tas I визначив 

потенційну можливість встановлювати 16 мітохондріальних гаплотипів. 

Аналіз SNP з хромосомною локалізацією, наприклад дослідження ділянки 

гена ароЕ J.E. Hixson end D.T. Vernier (1990), на якому знаходяться два 

однонуклеотидних поліморфізми, має обмеження пов’язані з диплоїдністю250. 

Дослідження методом ПЛР-ПДРФ одночасно більш ніж двох поліморфізмів з 

хромосомною локалізацією зумовлює утворення значної кількості 

фрагментів рестрикції, за якими досить важко визначити генотип. Натомість 

одночасне дослідження методом ПЛР-ПДРФ мітохондріального геному, який 

знаходиться у гаплоїдному стані, дає змогу одночасно визначати більш як 

два SNP. Подібний підхід було використано для дослідження японської 

чорної породи ВРХ. Використання методу ПЛР-ПДРФ дало змогу повністю 
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дослідити два стада по 582 та 758 корів за двома поліморфізмами 

m.16042Т>С  та m.16093G>A142. 

Наступні дослідження фрагменту D-петлі мітохондріального геному 

свині підтвердили існування однонуклеотидних поліморфізмі, визначених 

E. Giuffra et al. (2000), та встановили нові184. Так, в межах 15481-15937 п.н. 

E. Alves et al. (2010) визначили 26 SNP186, а в межах 15450-15936 M. Fang et 

al. (2006) – теж 26 SNP188. Нарешті в межах 15491-15959 п.н. K.I. Kim et al. 

(2002) визначили 34 SNP305 та в межах 15543-15936 п.н. J. Molnár (2013) 

визначив 33 SNP, два з яких в позиціях 15571 і 15707 характеризувалися 

однонуклеотидними делеціями185. Для детального опису багатосайтового 

способу визначення мітохондріальних гаплотипів свині важливою виявилася 

можливість точної детекції нуклеотидних замін. Так, заміни m.15580C>T, 

m.15616T>C, m.15714T>C, m.15758T>C та m.15918+>T (позиції вказані за 

референтною послідовністю AJ002189.1.) методом ПЛР-ПДРФ визначаються 

однозначно. Поліморфізм m.15558-15561 визначається як втрата сайту 

рестрикції Tas I одного з чотирьох нуклеотидів (AATT). Разом з тим, аналіз 

наявних в базах нуклеотидних послідовностей за допомогою програми 

BLAST визначив одну послідовність (GenBank: AY879793), для якої 

поліморфізм m.15558-15561 визначається однозначно, зокрема, заміна 

m.15560T>C (рис. 4.1.). 

Олігонуклеотидний праймер MITPRO2F 

позиції мітохондріального геному свині:15560, 15580,15616,15714,15758 

 

Олігонуклеотидний праймер MITPROR 

Рис. 4.1. Нуклеотидні послідовності D-петлі мітохондріального геному 

підвидів дикої свині та порід свійської розміром 428–427 п.н., вирівняні за 

допомогою програми MEGA4.0.2172: п’ять поліморфних сайтів рестрикції 

ендонуклеази Tas I (↓AATT) в позиціях 15560 п.н., 15580 п.н., 15616 п.н., 

15714 п.н., та 15758 п.н. мітохондріального геному свині, заміна m.15560T>C 

виділена овалом чорного кольору. 
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З огляду на те, що цю послідовність було депоновано у GenBank, 

номер доступу AY879793, однак статтю Cho I.-C. et al. (2006) не було 

опубліковано, ми не можемо прийняти поліморфізм m.15560T>C остаточно 

встановленим. 

На необхідність відноситися критично до достовірності нуклеотидних 

послідовностей, депонованих у GenBank, звертають увагу ряд вчених. Так, 

понад 1000 повних або майже повних послідовностей мтДНК, депонованих в 

GenBank, що належали до восьми видів домашніх тварин (великої рогатої 

худоба, собаки, кози, коня, свині, вівці, яка і курки) та їх близьких диких 

предків, було використано для філогенетичних досліджень і показали, що 

помилки через штучну рекомбінацію, надлишок мутацій і фантомних 

мутацій існують в 14,5 % (194/1342) послідовностей мтДНК. З огляду на це, 

N.N. Shi et al. (2014) вказує, що до висновків, зроблених на їх основі, слід 

ставитися з обережністю. Причина полягає у тому, що з розвитком методів 

секвенування прискорюється накопичення мітохондріальних 

послідовностей251. Аналізи, засновані на традиційних програмах 

філогенетичного аналізу, є неефективними, з виконувати їх необхідно з 

обережністю253. Застереження, які необхідно брати до уваги під час 

досліджень мтДНК людини, представлено в роботах254, 255, 256. 

Завдяки розвитку програм для біоінформатики аналіз мтДНК став 

зручним і ефективним. Однак більшість дослідників взяли опубліковані 

послідовності мтДНК без будь-якого контролю за якістю даних. На жаль, 

відомо, що деякі послідовності містять помилки секвенування257,258 та 

забруднень ядерної мтДНК геномною259,260. Іншою проблемою є те, що 

мтДНК була виявлена в ядерному геномі еукаріотів як псевдогени або 

NUMTs (англ. Nuclear mitochondrial insertions – NUMTs). Геноми ссавців 

мають велику кількість NUMTs, деякі з яких демонструють значну гомологію 

з мтДНК і, таким чином, можливо, були ненавмисно включені до генетичних 

і філогенетичних досліджень популяцій з використанням мітохондріальної 

ДНК261.  
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За результатами вирівнювання референтної послідовності ядерного 

геному Sus scrofa (Sscrofa10.2) з послідовностями мтДНК було 

ідентифіковано 430 NUMT-послідовностей, які, на думку аторів G. Schiavo et 

al. (2017), можуть являти 246 різних подій інтеграції NUMTs, що охоплює 

приблизно 0,0078 % ядерного геному. Найдовшу NUMTs-послідовність 

розміром приблизно 11 т.п.н. було виявлено на SSC2 (англ. Sus scrofa 

Chromosome 2). Шість NUMTs-послідовностей європейских комерційних і 

місцевих порід свиней, китайської породи мейшан та європейської дикої 

свині було секвеновано та ампліфіковано у ПЛР. Три з них виявилися 

поліморфними завдяки наявності або відсутності інсерції. На думку авторів, 

можливий час утворення інсерції двох із трьох поліморфних NUMTs було 

більш давнім за час виникнення виду Sus scrofa. Це наводить на думку, що 

поліморфні сайти було отримано із міжвидових гібридів, які сприяли 

формуванню сучасного геному свині262. 

Найбільші помилки в послідовності мт ДНК геному домашніх тварин 

було отримано за використання ПЛР і реакцій секвенування за Сенгером263. 

Ці методи трудомісткі і схильні до генерації помилок. 

Слід зауважити, що на користь існування поліморфізму m.15558-

15561 свідчать і наші дослідження, в яких показано його існування в 

мітохондріальних геномах окремих тварин великої чорної, миргородської, 

полтавської м’ясної та червоної білопоясої породи м’ясних свиней. 

Важливою для практичного та теоретичного використання 

багатосайтового способу визначення мітохондріальних гаплотипів свині 

методом ПЛР-ПДРФ виявилась також стабільність мітохондріальних геномів 

порід свійських та підвидів дикої свині за приблизно сім поколінь з 2000 по 

2013 року, про що свідчить стабільне визначення однакових 

однонуклеотидних поліморфізмів різними авторами у різних популяціях 

свиней. На думку S. T. Vilaça et al. (2014)216 та N. Veličković et al. (2015)217, 

перерозподіл мітохондріального генетичного різноманіття був під сильним 

впливом колишніх кліматичних подій, особливо тих, які пов'язані з останнім 



243 

 

льодовиковим максимумом (ЛГМ, англ. Last Glacial Maximum – LGM), і 

узгоджується зі значним впливом популяцій дикої свині Італійського 

півострова і Балканів до післяльодовикової реколонізації північних районів 

Європи. Пізніші процеси, такі як полювання, ймовірно, діяли в місцевих 

масштабах, без великого впливу на глобальну структуру мітохондріальної 

різноманітності215. 

Ми виконали вирівнювання 7 первинних нуклеотидних 

послідовностей мітохондріального геному прадавніх зразків свиней з 

археологічних об'єктів раннього гончарного неоліту, визначених G. Larson et 

al. (2007)135, та референтної послідовності AJ002189 з використанням 

програми MEGA4.0.2172 і встановили майже повне співпадіння структури 

прямого праймера та повне – зворотного для мтДНК прадавніх та сучасних 

свиней (рис.4.2.). 

 

             Олігонуклеотидний праймер MITPRO2F 

позиції мітохондріального геному свині:                 15560, 15580,15616,15714,15758 

 

                                                                                Олігонуклеотидний праймер MITPROR 

Рис.4.2. Нуклеотидні послідовності D-петлі мітохондріального геному 

стародавніх зразків свиней з археологічних об'єктів раннього гончарного 

неоліту розміром 428–427 п.н., вирівняні за допомогою програми 

MEGA4.0.2172: мономорфний сайт рестрикції ендонуклеази Tas I (↓AATT) в 

позиції 15558 п.н. та чотири поліморфних сайти рестрикції ендонуклеази 

Tas I (↓AATT) в позиціях 15580 п.н., 15616 п.н., 15714 п.н., та 15758 п.н. 

мітохондріального геному свині. 
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Стабільність мітохондріального геному свині з часу раннього 

гончарного неоліту 6500–5500 років до н. е., принаймні у місцях 

випалювання олігонуклеотидних праймерів та поліморфних сайтів Tas I 

(↓AATT), вказує на можливість використання багатосайтового способу 

визначення мітохондріальних гаплотипів свині методом ПЛР-ПДРФ для 

археозоологічних та філогенетичних досліджень. 

Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок, що 

методологію багатосайтового гаплотипування за однонуклеотидними 

поліморфізмами мітохондріальної ДНК було спочатку науково обґрунтовано, 

а потім розроблено. Багатосайтове гаплотипування уможливлює визначати 

серед рпадавніх зразків, сучасних порід свійських та популяцій диких свиней 

18 мітохондріальних гаплотипів, а номенклатуру гаплотипів, запропонованих 

в даній роботі, можна співставити з номенклатурою гаплотипів інших 

авторів. 

 

4.2. Молекулярно-генетичні характеристики транскордонних та 

місцевих порід свиней 

 

Розроблена методологія багатосайтового гаплотипування за 

однонуклеотидними поліморфізмами мітохондріальної ДНК дала змогу 

визначити специфічні молекулярно-генетичні характеристики 

транскордонних та місцевих порід свиней, які визначаються комплексом 

породоспецифічних гаплотипів – гаплогрупою: N – 44, J1 –19, L – 7, G – 16, A 

– 6, C – 8 % – для великої білої породи; С – 54, В – 19, J1 – 12, N – 8, В1 та J1 

– 4 % – для великої чорної; A – 20, C – 10 та L – 70 % – для української 

степової білої; С – 50, О – 33 та L – 17 % – для української степової рябої;  В1 

– 52, С – 36, L – 8, О – 4 % – для миргородської; J1 – 50, B1 – 7, C – 39 та G – 

4 % – для полтавської м’ясної; C – 35, B1 – 20, N – 20, М – 15, J1 –7, G – 3% – 

для червоної білопоясої породи м’ясних свиней; 
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Як відомо, важливою віхою в історії європейських порід свиней була 

інтрогресія китайських алелів до британських популяцій свиней упродовж 

XVIII-XIX століть. Як наслідок цієї події, більшість транскордонних порід 

наприклад, велика біла, ландрас і пьетрен, мають далекосхідні 

мітохондріальні гаплотипи, тимчасом місцеві породи з більш обмеженим 

географічним поширенням (іберійська, мангалица) їх не мають38. 

Висновок, який можна зробити з цього дослідження полягає в тому, 

що інтрогресія від китайських до британських порід була в основному 

материнською, а маркери Y-хромосомальної ДНК, що маркують чоловічу 

лінію далекосхідних порід (гаплотип HY3 SSCY), повністю відсутні у 

транскордонних популяціях, досліджених у цій роботі. 

Відсутність далекосхідних мітохондріальних гаплотипів серед 

сучасних європейських порід приймаються як доказ того, що вони походять 

від свиней, одомашнених у різних центрах доместикації136. 

Зникнення рідкісних порід худоби, доступних для селекції, загрожує 

знизити загальну генетичну мінливість, що особливо небезпечно в умовах 

зміни навколишнього середовища і поширення нових захворювань. Породи 

свиней, які знаходяться на межі зникнення, зазвичай мають загальні 

характеристики, такі як малий розмір, повільний темп росту, а також високий 

відсоток жиру, що обмежує їх участь у промисловому виробництві продукції. 

Ризик втрати порід підвищується ймовірністю того, що для отримання 

племінної продукції використовують близькоспоріднених тварин. Однією з 

причин цього є відсутність достовірної інформації про родоводи багатьох 

місцевих порід через неадекватне ведення племінних книг264. Подібного 

висновку дійшли  і ми. За допомогою розробленої методології використання 

мітохондріальних ДНК-маркерів для контролю достовірності походження 

генеалогічних структур свиноматок було встановлено генетичну 

неоднорідність багатьох генеалогічних родин свиноматок для порід велика 

біла, полтавська м’ясна та червона білопояса. Ці породи свиней мають різне 

походження і різну кількість поколінь після створення, але виявляють 
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однакові недоліки племінного обліку, зокрема, ідентифікації племінних 

тварин, контролю за достовірністю обліку та походженням; використання 

для відтворення маточного поголів'я сільськогосподарських тварин 

племінних ресурсів низької генетичної якості, а в деяких випадках – 

невідомого походження. Впровадження у виробництво науково-технічних 

досягнень з питань генетики і селекції тварин та фінансового  забезпечення  

заходів із збереження генофонду вітчизняних порід з боку дасть змогу 

виправити незадовільний стан  у племінній справі. 

 

4.3. Філогенетичні зв’язки місцевих порід свиней України на 

основі аналізу поліморфізму мтДНК 

 

До молекулярно-генетичних характеристик транскордонних та 

місцевих порід свиней можна віднести і філогенетичні відносини. Критичне 

ставлення до дослідження філогенетичних відносин між породами 

сільськогосподарських тварин цілком справедливо ґрунтується на тому, що 

породи свиней відносяться до одного виду – Sus scrofa. Особливістю 

дослідження філогенетичних відносин між породами, виконаних у даній 

роботі, є те, що для реконструкції дендрограм було використано дані 

поліморіфзму мітохондріальної ДНК.  

В останні кілька років було висловлено припущення, що мінливість 

мітохондріальної ДНК в організмі людини та інших видів ссавців описується 

не нейтральною моделлю, а, імовірно, знаходиться під дією негативного 

відбору. Дію негативного відбору на мітохондріальний геном традиційно 

оцінюють за співвідношенням несинонімічних та синонімічних мутацій без 

урахування відносного віку кожної мутації. Відносний вік мутацій може бути 

визначено за допомогою філогенетичного аналізу молекул мітохондріальної 

ДНК завдяки відсутності рекомбінаційної мінливості.  

Включення мутації тимчасового порядку до філогенетичного аналізу і 

прогнозованих показників шкідливості для несинонімічних мутацій 
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уможливлює кількісне оцінювання ефекту негативного відбору на 

мітохондріальний геном. Так, з урахуванням додаткової філогенетичної 

інформації було показано, що негативний відбір, безсумнівно, діє на 

мітохондріальні геноми низки видів ссавців, зокрема Bos sp., Canis lupus, Mus 

musculus, Orcinus orca, Pan sp. та Sus scrofa.  

Отримані дані віку предків різних видів ссавців дали змогу 

відкалібрувати криву частоти мутацій і прийняти до уваги дію негативного 

відбору. Попередні оцінки середньої швидкості мутації мітохондріального 

геному ссавців становили 1.096×10-8 (1,096E-08) мутацій/сайтів/за рік86, а з 

урахуванням відкаліброваної кривої частоти мутацій було отримано оцінку 

9,046×10-9 (9,046E-09) мутацій/сайтів/за рік, що у 1,21 разів нижча87. Тому 

поліморфізм гена цитохрому, b локалізованого на мітохондріальній мтДНК, 

дав змогу реконструювати філогенетичне дерево, на якому європейські і 

азійські гаплотипи формують різні кластери, відповідно до незалежної 

доместикації свиней в Азії та Європі20. 

Можливість визначення чітких філогенетичних взаємовідносин 

корейської дикої свині Sus scrofa coreanus було продемонстровано аналізом 

регіону D-петлі мтДНК. Ідентифіковано 25 гаплотипів, які на основі 

філогенетичного аналізу було розділено на чотири відмінні підгрупи (K1, К2, 

К3, K4). Розширене дослідження з додатковим аналізом 139 диких свиней по 

всьому світі підтвердив, що корейські дикі свині належать до кластеру 

азійської дикої свині. Несподівано популяцію диких свиней М'я́нми (до 1989 

– Бірма) та Таїланду (до 1939 – Сіам) було віднесено до тієї самої гілки, що і 

корейська підгрупа дикої свині – K3 та K4. Аналіз парсімонії показав, що всі 

азійські гаплотипи дикої свині мають чотири материнські лінії походження 

корейських диких свиней, які відповідають чотирьом корейським підгрупам 

диких свиней, ідентифікованим раніше. Додатковий аналіз з додаванням 

гаплотипу азійської дикої свині до вже визначених гаплотипів 34 корейських 

та китайських виявив лише один гаплотип C31, спільний для китайських 

диких, китайських та корейських свійських свиней. Таким чином, ці дані 
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переконливо показали, що корейські місцеві свині були інтродуковані з 

Китаю після доместикації китайських диких свиней137. 

На думку O. Ramírez et al. (2009), повнішу картину філогенії виду 

можна отримати залучивши до аналізу як послідовності, що не рекомбінують 

– мітохондріальну (материнське успадкування) Y-хромосомальну ДНК 

(батьківське успадкування), та мікросателіти, які успадковуються за 

Менделем. З використанням ДНК-маркерів цих трьох типів було виконано 

дослідження походження порід свиней, яке дало змогу встановити, що 

генетична диференціація між домашніми і дикими свинями є на диво 

незначною. Автори припускають, що це може бути наслідком безперервного 

потоку генів між двома популяціями. Аналіз ядерних маркерів свідчить про 

існування тісного генетичного зв'язку між близькосхідними та 

європейськими дикими свинями, що ускладнює визначення їх відносного 

внеску до генофонду сучасних європейських порід. Крім того, було показано, 

що європейські та далекосхідні популяції свиней зробили внесок по 

материнській та батьківській лінії під час створення порід Африки і 

Південної Америки. У свиней Західної Африки з Нігерії і Беніну було 

виявлено винятково європейські алелі, тимчасом у порід Східної Африки з 

високою частотою зустрічалися далекосхідні і європейські генетичні корені. 

Це пояснюється тим, що даний регіон був основним пунктом завезення 

різних видів худоби на Африканський континент у результаті торгівлі в 

Індійському океані.  

Нарешті, креольські породи Південної Америки були, по суті, 

європейського походження, хоча азійські Y-хромосомальні і мітохондріальні 

гаплотипи було виявлено серед декількох порід свиней Нікарагуа. Існування 

іспанських і португальських торгових шляхів, які пов'язували Азію з 

Америкою, сприяло завезенню далекосхідних порід до цього континенту17. 

У нашій роботі було досліджено філогенетичні відносини саме 

гаплогруп українських місцевих порід свиней. Те, що гаплогрупи утворюють 

два окремі кластери з різним напрямом продуктивності: м’ясо-сальним – 
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українська степова біла, українська степова ряба та миргородська; м’ясним – 

полтавська м’ясна та червона білопояса породи, дає змогу припустити вплив 

мітохондріального геному на формування цих ознак. Так, J.M. Shoffner et al. 

(1990) виявили асоціацію синдрому MERRF міоклонічної епілепсії рваних 

м'язових волокон з SNP мітохондріального гена tRNA(Lys)54. Розвиток 

синдрому MERRF, крім різних видів епілептичних нападів, мозжечкової 

атаксії і прогресуючої м'язової слабкості і затримання росту, викликає 

ураження м'язової тканини, яке супроводжується гіперпроліферацією 

мітохондрій, а морфологічним маркером є міофібріли з рваними червоними 

краями. 

Сучасні породи свиней мають подвійне – європейське і азійське 

походження, а в межах однієї породи описано існування як європейських, так 

і азійських мітохондріальних гаплотипів. Це характерно для порід 

канарійська чорна, німецький та бельгійський п'єтрен, велика біла та ландрас, 

які і нині зберігають у собі азійські мітохондріальні гаплотипи з частотою від 

15 до 56 %38. Породотворчий процес, який мав місце упродовж XVIII–XIX 

століть в Європі і супроводжувався внутрішньовидовою гібридизацією, на 

рівні ядерного геному утворив специфічні для порід  генні комплекси. 

Натомість мітохондріальні геноми, які знаходяться у галоїдному стані і для 

яких відсутні значні рекомбінаційні події, в породах зберегли різні 

гаплотипи. Раніше вважалося, що середня швидкість мутацій 

мітохондріального геному ссавців становить 1.096×10-8 (1,096E-08) 

мутацій/сайтів/за рік86. З урахуванням відкаліброваної кривої частоти 

мутацій було отримано оцінку 9,046×10-9 (9,046E-09) мутацій/сайтів/рік, що у 

1,21 разів нижча87, тому ми можемо припустити, що за період 100–300 років 

мітохондріальні гаплотипи в сучасних породах суттєво не змінилися. Окрім 

того, в останні роки було висловлено припущення, що мінливість 

мітохондріальної ДНК в організмі людини та інших видів ссавців описується 

не нейтральною моделлю, а, імовірно, знаходиться під дією негативного 

відбору. Дію негативного відбору (англ. purifying selection), який інколи 
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називають стабілізувальним, на мітохондріальний геном традиційно 

оцінюють за співвідношенням несинонімічних та синонімічних мутацій без 

урахування відносного віку кожної мутації. Відносний вік мутацій може бути 

визначено за допомогою філогенетичного аналізу молекул мітохондріальної 

ДНК завдяки відсутності рекомбінаційної мінливості. Включення мутації 

тимчасового порядку до філогенетичного аналізу і прогнозованих показників 

шкідливості для несинонімічних мутацій уможливлює кількісне оцінювання 

ефекту негативного відбору на мітохондріальний геном. З урахуванням 

додаткової філогенетичної інформації було показано, що негативний відбір, 

безсумнівно, діє на мітохондріальні геноми низки видів ссавців, зокрема Bos 

sp., Canis lupus, Mus musculus, Orcinus orca, Pan sp. та Sus scrofa87. 

Результати досліджень J.B. Stewart et al. (2008) показали, що 

стабілізувальний відбір у ссавців справляється з мутаціями в мітохондріях 

всього за два покоління. Це вдалося встановити дослідивши процес відбору 

мітохондрій у клітинах мишей. З'ясувалося, що організм вищих тварин 

здатний надзвичайно ефективно позбавлятися від мутантних мітохондрій: 

вони зникають вже через 2–6 поколінь. Ці дані свідчать, що відбір 

нормальних мітохондрій відбувається не шляхом елімінації цілих організмів 

зі зниженою пристосованістю, а на рівні ооцитів або на субклітинному рівні. 

Найімовірніше, механізм стабілізувального відбору мітохондрій відбувається 

на рівні взаємодії компонентів еукаріотичної клітини. При цьому темпи 

стабілізувального відбору генів тРНК мітохондрій і генів, що кодують білки, 

виявилися різними. Передбачається також різний механізм стабілізувального 

відбору для генів білків і тРНК268. Все це дає нам можливість стверджувати, 

що методологія оцінювання філогенетичних відносин українських місцевих 

порід свиней, реконструйованих на основі генетичних дистанцій NA, 

обчислених за даними поліморфізму мітохондріальної ДНК, є цінним 

засобом аналізу генеалогічних структур та перебігу мікроеволюційних 

процесів. 
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4.4. Гаплоїдне різноманіття місцевих та транскордонних порід 

свиней України 

 

Поліморфізм мітохондріальної ДНК сьогодні є одним із генетичних 

маркерів, які найширше використовують у популяційних дослідженнях 

тварин269. Причини вибору мтДНК, зазвичай, полягають у високому ступені 

мінливості, материнському типі успадкування і майже нейтральній моделі 

еволюції. У популяціях, де спостерігається рівновага між мутаціями та 

генетичним дрейфом, очікуваний рівень генетичного різноманіття 

нейтрального локусу пропорційний ефективній чисельності270. На гаплоїдне 

різноманіття впливають різні процеси, в тому числі мутаційні, 

рекомбінаційні та демографічні271. Очікуване гаплоїдне різноманіття 

зазвичай відображає демографічні ефекти, тобто зміни в чисельності видів 

або популяцій, що робить його цінним інструментом для розроблення 

програм збереження порід272. 

Актуальність мтДНК як генетичного маркера дослідження ефективної 

чисельності та історії популяцій останнім часом критично розглянуто у низці 

публікацій273,274,275. Так, E. Bazin et al. (2006) запропонували модель 

гаплоїдного різноманіття мтДНК у тварин, у якій простежується висока 

залежність від адаптивної еволюції. Це пояснювалося декількома фактами. 

По-перше, середній рівень у межах видового гаплоїдного різноманіття 

мтДНК не корелює з факторами, що впливають на ефективний розмір 

популяції. Наприклад, безхребетні не більш поліморфні, ніж хребетні, 

морські молюски не більш поліморфні, ніж материкові, а дрібні планктонні 

ракоподібні не більш поліморфні, ніж великі донні ракоподібні. Ядерні 

локуси, навпаки, очікувано еволюціонують відповідно до нейтральної моделі. 

По-друге, види з високою ефективною чисельністю популяцій мають вищу 

швидкість фіксації амінокислотних замін, хоча за нейтральної теорії слід 

було очікувати протилежного276. 
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Ці результати було інтерпретовано як відображення рецидивної фіксації 

адаптивних змін в мтДНК, відповідно до теорії генетичного дрейфу J. H. 

Gillespie (2000, 2001)277,278. 

Селективна перевага (англ. selective sweeps) описує явище зменшення 

або відсутності нуклеотидної варіабельності біля сайту ДНК з мутацією. Це 

пов’язано с тим, що сприятливий алель недавно досяг фіксації через сильний 

позитивний природний добір. Тому селективна перевага алеля a у порівнянні 

з алелем А не обов’язково повинна бути більшою для того, щоб змінились 

частоти алелів. Було запропоновано припущення, що селективна перевага, 

пов'язана з фіксацією сприятливих мутацій, призводить до частих перепадів у 

мінливості мтДНК, усуваючи будь-який вплив ефективного розміру 

популяції на гаплоїдне різноманіття мітохондрій279. 

Питання нейтральності ставлять під сумнів достовірність результатів 

використання поліморфізму мтДНК як маркера міграції видів. Згідно цієї 

генетичної моделі, гаплоїдне різноманіття даного виду визначається 

передусім часом, що пройшов з моменту останньої події селективної 

переваги незалежно від розміру популяції. Якщо це підтвердиться, цей 

результат може мати важливі практичні наслідки і потребує переоцінки 

багатьох популяційно-генетичних досліджень, виконаних на основі 

дослідження поліморфізму мтДНК. Тому, на думку B. Nabholz et al. (2008), 

представляється доцільним подальше оцінювання цих переконливих 

зауважень280. 

C.J. Mulligan et al. (2006) повідомили про позитивну кореляцію між 

середнім різноманіттям мтДНК і алозимів восьми рядів ссавців281. 

У наших дослідженнях шести місцевих та малочисельних порід 

свиней України найвищий рівень гаплоїдного різноманіття було зафіксовано 

для тварин великої чорної породи (h = 0,325), що виявилося несподіваним з 

огляду на замкнутий характер розведення стада. Очікувано низьким виявили 

цей показник для української степової білої та степової рябої порід свиней – 

0,175 та 0,195 відповідно. Подібний несподіваний результат отримали також 
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B. Nabholz et al. (2008), які не виявили впливу потенційних показників 

розміру популяції на гаплоїдне різноманіття мтДНК. На думку авторів, це 

можливо пояснити тим, що історія та екологічні параметри не є придатними 

маркерами популяційної чисельності видів282. Наприклад, відношення між 

масою тіла та чисельністю існує в багатьох класах тварин283, включаючи 

ссавців284. Аналіз поліморфізму мтДНК основних родин червоної білопоясої 

породи м’ясних свиней уможливив виокремлення гаплогруп відкритих і 

закритих субпопуляцій. Високий рівень гаплоїдного різноманіття (h = 0,635) 

у закритій субпопуляції свиней вказує на генеалогічне структурування 

племінного стада. З причини міграції у відкриту субпопуляцію чоловічих 

особин зниження гаплоїдного різноманіття (h = 0,095) відбулося побічно – 

через переважне розмноження кросбредних ремонтних свинок. Відтак, 

твердження, що інтрогресія є додатковою причиною генетичної ерозії, 

знаходить своє підтвердження і в зниженні гаплоїдного різноманіття. 

 

4.5. Встановлення однорідності генеалогічних родин на основі 

аналізу поліморфізму мтДНК 

 

У програмах селекційної роботи з великою білою породою 

наголошено, що робота на сучасному етапі вимагає розроблення нових 

методичних підходів та прийомів, спрямованих на прискорення селекційного 

процесу за її удосконалення в цілому, та окремих генеалогічних структур. До 

першочергових завдань програми віднесено упорядкування генеалогічної 

структури в породі, особливо стосовно родин і ліній у племінних стадах. 

Нашими дослідженнями було підтверджено думку, що для упорядкування 

родин найзручнішим методичним підходом є використання ДНК-маркерів 

материнського типу успадкування. Їх перевага перед стандартними 

мікросателітами ядерної локалізації, що використовують для генетичної 

експертизи походження (підтвердження батьківства), полягає у можливості 

навіть через ряд поколінь  встановити тварин, помилково занесених до 
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певних родин. Практичний аспект цієї проблеми полягає у прийомах і 

заходах, направлених на виправлення помилок у племінних стадах. З огляду 

на те, що було продемонстровано можливість встановлення походження 

нащадка не тільки від певної свиноматки, а й через одне і більше покоління, 

розроблений метод уможливлює упорядкування генеалогічної структури 

породи на рівні родин у племінних стадах. 

Подібне практичне використання ДНК-маркерів материнського типу 

успадкування описано американськими вченими на чистокровних кобилах. 

За родоводами простежили материнське походження 34 арабських кобил, 

яких було придбано наприкінці ХІХ століття у бедуїнських племен. Аналіз 

визначив 27 мітохондріальних гаплотипів. На підставі перевірки випадково 

вибраних 200 тварин, занесених до племінної книги арабських коней США, 

було з’ясовано, що чистокровні мітохондріальні гаплотипи спостерігаються у 

89 % арабських коней, зареєстрованих у США. Достовірність записів 

арабського походження по материнській лінії було підтверджено для 14 

ліній. На підставі виконаного дослідження було зроблено висновок, що крім 

традиційної належності арабських коней до окремої лінії, необхідно робити 

розподіл за спільним материнським предком147. 

У інших досліджених порід свиней України також спостерігали 

невідповідність мітохондріальних гаплотипів певним родинам свиноматок. 

Оцінювання однорідності генеалогічних родин свиноматок полтавської 

м’ясної породи було виконано шляхом аналізу відповідності 

мітохондріальних гаплотипів певним родинам. Виявилося, що тільки 

свиноматки родини Дорзи (n=5) мають однаковий мітохондріальний 

гаплотип J1 і тому можуть походити від однієї свиноматки. Всі інші родини 

було представлено різнорідними свиноматками (рис. 3.33). 

Так, до родини Бистра (n=10) було занесено свиноматок з 

гаплотипами B1, C та J1,. Ворскли (n=3) – C та J1, Лігустри (n=5) – C та J1, 

Росинки (n=5) –B1, C, G та J1.  
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Подібний стан ми виявили під час дослідження генеалогічніх структур 

червоної білопоясої породи м’ясних свиней. Порода налічує 10 генеалогічних 

родин: Драбовки, Дилеми, Догми, Дойни, Дикції, Дивізії, Декади, Дельти, 

Доброї, Дорзи. Для оцінювання однорідності генеалогічних родин було 

застосовано такий самий підхід, зокрема проаналізовано відповідність 

мітохондріальних гаплотипів певним родинам свиноматок червоної 

білопоясої породи м’ясних свиней. 

Виявилося, що всі родини червоної білопоясої породи м’ясних свиней 

також представлено різнорідними свиноматками. З огляду на те, що з родини 

Декади  було проаналізовано лише одну особину, висновок щодо даної 

родини зробити неможливо. Стосовно інших родин, до родини Дельти було 

занесено свиноматок з гаплотипами B1 (n = 8), C (n = 4) та J1 ( n= 1),. G 

(n = 1) та N (n = 1). Аналіз мітохондріальних гаплотипів та їх частоти у 

свиноматок чотирьох генеалогічних родин червоної білопоясої  породи 

м'ясних свиней Дельти, Драбовки, Дорзи та Дивізії виявив як їх 

неоднорідність, так і присутність чужорідних мітохондріальних гаплотипів з 

різною частотою. Оскільки дослідження порід свиней, які мають різне 

походження і час створення, виявили однакові недоліки однорідності 

генеалогічних родин, можна зробити висновок про загальну проблему 

племінного обліку. Крім зазначеного, у племінній справі є також інші 

важливі проблеми, зокрема: ідентифікації племінних тварин, контролю за 

достовірністю обліку та походженням; використання для відтворення 

маточного поголів'я сільськогосподарських тварин племінних ресурсів 

низької генетичної якості, а в деяких випадках – невідомого походження; 

недосконалість інформаційної бази з племінної справи; недостатнє 

впровадження у виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики 

і селекції тварин; обмеженість фінансового забезпечення заходів зі 

збереження генофонду існуючих, локальних і зникаючих вітчизняних порід. 

Для виправлення ситуації, на нашу думку, впровадження у 

виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики може бути 
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розділено на оперативне та стратегічне. До оперативного слід віднести 

контроль походження (батьківства/материнства), яке регламентоване 

Законом України «Про племінне тваринництво» і вирішується 

впровадженням аутосомно локалізованих мікросателітів, наприклад, панель 

мікросателітних локусів ISAG. До стратегічного ми пропонуємо віднести 

використання ДНК-маркерів батьківського і материнського типів 

успадкування, які дадуть змогу упорядкувати генеалогічні структури порід – 

родини і лінії. 

Узагальнюючи дані, викладені у даному підрозділі, можна 

запропонувати упорядкування генеалогічної структури породи на рівні родин 

виконувати за наступною схемою: 

1) аналіз родоводів для визначення походження тварин від спільної 

матері матері;  

2) встановлення гаплотипів ДНК-маркерів материнського типу 

успадкування у сестер і напівсестер; 

3) визначення гаплотипу, характерного для переважаючої кількості 

представниць родини; 

4) вилучення з родини тварин, які мають інші гаплотипи. 

Свиноматки, яких було помилково віднесено до певних родин, 

можуть бути використані для створення нових заводських родин або 

товарного виробництва свинини. 

 

4.6. Аналіз поліморфізму нуклеотидних послідовностей Y-хромосоми 

 

Можливість простежити успадкування за материнською та 

батьківською лініями незалежно один від одного надзвичайно корисне для 

розроблення селекційних програм та дослідження міграції в природних 

популяціях161. До 2009 року аналіз порід свиней за батьківськими лініями не 

було проведено через відсутність Y-хромосомальних ДНК-маркерів. З метою 

виявлення поліморфних ділянок Y-хромосоми Sus scrofa (Sus scrofa Y-
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chromosome – SSCY) було визначено нуклеотидну послідовність розміром 

2328 п.н. 28 диких і 39 свійських свиней з Європи, Близького Сходу, Африки 

і Азії. Серед ділянок Y-хромосоми Sus scrofa було досліджено послідовність 

гена убіквітин-специфічної протеази 9 (USP9Y, інтрон 24) розміром 427 п.н. 

(GenBank: EU549792-94); регіон розміром 543 п.н., розташований у гені 

амелогеніну (AMELY) (GenBank: EU549795-99); локус еукаріотичного 

фактору ініціації трансляції 2, субодиниця 3 (EIF2s3Y) розміром 184 п.н. 

(GenBank: AJ437581), і три фрагменти, що відповідають тетра-

трикопептидному повтору убіквітарного фактору трансляції гена (UTY). Ці 

три амплікони гена UTY мали розміри: 330 п.н. інтрон 1 (GenBank номером 

доступу: EU549788-91), 491 п.н. інтрон 7 (GenBank: EU549785-87), та 353 п.н. 

інтрон 9 (GenBank: EU549800-01). Секвенування шести ділянок Y-

хромосоми, розташованих в ділянці одно-копійних генів USP9Y, UTY, 

AMELY та EIF2s3Y європейських, далекосхідних, африканських та 

близькосхідних диких свиней та порід свійських свиней, виявило наявність 

семи однонуклеотидних поліморфізмів, які дали змогу виділити три 

гаплотипи: HY1, HY2, і HY3. Гаплотипи HY1 та Hy2 виявилися тісно 

пов'язаними між собою і різнилися лише однією заміною в гені AMELY. Ці 

гаплотипи значно відрізнялися від гаплотипу HY3 (середня різниця 2,7 

заміни на 1000 п.н.)17. 

У ході розроблення мікрочипу Illumina Porcine 60K + SNP iSelect 

Beadchip, який нині знайшов практичне використання, ДНК чотирьох порід 

свиней (дюрок, ландрас, велика біла, п’єтрен) та популяцій свині дикої було 

секвеновано з використанням Genum Analyzer (GA) Illumina. Результатом 

пошуку однонуклеотидних поліморфізмів стало визначення de novo більш як 

372000 SNP. На Y-хромосомі було виявлено лише 21 SNP284. 

Дослідження ділянки короткого плеча Y-хромосоми свині розміром 

11369 п.н. дали змогу визначали поліморфізм різних європейських і 

китайських порід. У цілому було ідентифіковано 33 поліморфізми, в тому 

числі п'ять інсерцій та делецій і 28 SNP160. 
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Аналіз нуклеотидних послідовностей трансльованої ділянки гена sry 

ряду місцевих та 6 євро-американських свиней285 визначив породоспецифічні 

однонуклеотидні поліморфізми гена sry g.287C>T та g.589T>C. Проведений 

нами ПЛР-ПДРФ-аналіз ДНК ряду порід свиней (велика біла англійської, 

данської та української селекції, ландрас, дюрок, велика чорна, 

миргородська, мейшан) та дикої свині визначив відсутність цих SNP.  

На можливі помилки у депонованих до GenBank нуклеотидних 

послідовностях вказують N.N. Shi et al. (2014). Понад 1000 повних або майже 

повних послідовностей мтДНК, депонованих в GenBank, що належали до 

восьми видів домашніх тварин (великої рогатої худоба, собаки, кози, коня, 

свині, вівці, яка і курки) та їх близьких диких предків і були використані для 

філогенетичних досліджень, показали, що помилки через штучну 

рекомбінацію, надлишок мутацій і фантомні мутації існують у 14,5 % 

(194/1342) послідовностей мтДНК286. 

Аналіз ряду публікацій, проведений N.N. Shi et al. (2014), показав, що 

до висновків, зроблених на основі їх даних і отриманих методом 

секвенування, необхідно ставитися критично, у тому числі стосовно даних 

мітохондріальних послідовностей251. Аналізи, засновані на традиційних 

програмах філогенетичного аналізу, є неефективними, а виконувати їх 

необхідно з обережністю. Застереження, які необхідно враховувати під час 

досліджень мтДНК людини, представлено у роботах287-290. 

Розвиток галузі біоінформатики, безумовно, сприяв підвищенню 

ефективності і зручності аналізу ДНК-послідовностей, однак більшість 

дослідників взяли опубліковані послідовності мтДНК без будь-якого 

контролю за якістю даних. На жаль, відомо, що деякі послідовності містять 

помилки секвенування291-295 та забруднень ядерної ДНК мітохондріальною296-

298. Аналогічні проблеми виявлено під час досліджень мтДНК людини, хоча 

аналіз 19 NUMT регіону D-петлі людини визначив малоімовірним випадкове 

випалювання праймерів, які зазвичай використовують у криміналістиці. На 

підставі цього A. Goios et al. (2006) зробили висновок, що значна кількість 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shi%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25294192
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молекул мтДНК у тканинах забезпечує специфічну ампліфікацію, навіть коли 

праймери випалюються на NUMT-послідовностях299. 

Між статевими хромосомами та аутосомами300, а також між 

гетерохромосоми існує певний обмін ДНК301,302. Можливо такі події є 

нерегулярними зважаючи на те, що для запобігання хибній сегрегації 

неперіодичних гомологічних хромосом під час мейозу існує система 

контролю збірки веретена поділу (англ. spindle assembly checkpoint – SAC)303. 

SAC є активним сигналом, що виробляється неправильно прикріпленими 

кінетохорами для виключення утворення анеуплоїдних гамет. Як показали I. 

Faisal аnd L. Kauppi (2017), рівень білка SAC має вирішальне значення для 

ефективного усунення аберантних сперматоцитів304. Зважаючи на це, ми 

припускаємо, що визначений Alu I-поліморфізм є характеристикою Y-

хромосоми та уможливлює отримання специфічних молекулярно-генетичних 

характеристик порід свиней, оцінювання чистопородності тварин. 

Перспективним, на нашу думку, є залучення до дослідження чоловічої 

лінії специфічних для NRY коротких тандемних повторів (STR). Вже 

виявлено чотири поліморфних STR-локусів, які мають від 5 до 10 алелів на 

локус. Аналіз цих STR-локусів, проведений L. Iacolina et al. (2016) у вибірці 

211 тварини з восьми популяцій дикої свині Європи і п'яти порід свійських 

свиней, дав змогу визначити 32 гаплотипи296. Враховуючи отримані 

позитивні результати, ми вийшли з ініціативою включити як пошуковим 

науковим дослідженням на 2017 р. завдання: «Розробити панель чотирьох 

пар олігонуклеотидних праймерів для ампліфікації мікросателітних ДНК-

маркерів локалізованих на Y-хромосомі свині». Виконання завдання 

передбачає, що за рахунок конструювання олігонуклеотидних праймерів із 

зменшеним розміром ампліконів STR-локусів Y-хромосоми свині буде 

оптимізовано панель чотирьох локусів для фракціонуання у ПААГ. 

У ході досліджень поліморфізму нуклеотидних послідовностей Y-

хромосоми на основі локус-специфічної ампліфікації у ПЛР ділянки гена sry 
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було розроблено тест-систему для визначення статевої належності зразків 

тваринного походження виду Sus scrofa. 

  

4.7. Встановлення чистопородності свиней на основі аналізу 

поліморфізму мітохондріальної та гетерохромосомної ДНК 

 

З біологічної точки зору порода – це сукупність тварин, яка 

відрізняється від інших груп даного виду певними, генетично обумовленими 

ознаками190. Жодна з сучасних порід свиней не є чистою лінією, тому 

категоричний висновок щодо належності тварини до певної породи 

некоректний. Так, на думку S.C. Blott et al. (1999), генетичні маркери можуть  

бути потенційно потужним засобом породної ідентифікації окремих тварин. 

У своїх дослідженнях ефективності породної ідентифікації великої рогатої 

худоби дослідники порівнювали діалельні та мікросателітні (поліалельні) 

локуси. Дані частот алелів 20 мікросателітних і 30 діалельних маркерів було 

змодельовано для семи європейських порід ВРХ. Тварини були віднесені до 

породи за критерієм специфічності їх генотипу. Кількість маркерів, 

необхідних для розрізнення між чистопородними і помісними тваринами 

визначали з використанням довільно обраних маркерів та маркерів, обраних з 

найменшою частотою індивідуальних помилок. Взаємозв'язок між 

індивідуальною мінливістю маркерів і можливістю ідентифікації також було 

досліджено. Було визначено, що мікросателітні (поліалельні) маркери – 

більш потужний інструмент породної ідентифікації тварин, ніж діалельні. 

Найбільш придатними для породної ідентифікації виявилися ті маркери, які 

мали найвищу середньою гетерозиготність і спостережуване число алелів. 

Кількість маркерів, необхідних для досягнення достатньої імовірності 

породної ідентифікації може бути зменшено шляхом вибору маркерів з 

найнижчими індивідуальними частотами помилок. Важливим висновком 

було те, що для породної ідентифікації серед помісних порід потрібно 

приблизно втричі більше маркерів, ніж для чистопорідих306. 
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Інший підхід до породної ідентифікації тварин – аналіз частини 

геному, в якій відсутні або обмежені рекомбінаційні процеси. До такого типу 

маркерів відносять ДНК Y-хромосоми, ділянку нерекомбінуючого регіону 

NRY (англ. Nonrecombining Region of the Y Chromosome – NRY) та 

мітохондрій. Особливість Y-хромосоми пов’язана з гаплоїдністю її ділянки 

NRY, яка не бере участі у рекомбінаційних процесах через відсутність 

гомологічної ділянки на Х-хромосомі. В інших хромосомах відбувається 

обмін інформацією між гомологічними ділянками під час мейозу. Таким 

чином, тільки мутації впливають на мінливість цієї частини Y-хромосоми, і 

вона передається із покоління у покоління у вигляді одного гаплотипу. На 

ділянці NRY Y-хромосоми свині виявлено 10 генів, які можна було б 

залучити як генетичні маркери154. Одним із цих 10 генів є ген цинкового 

пальця zfy. Цинковий палець (англ. zinc finger) – тип білкової структури, яка 

стабілізована одним–двома йонами цинку, зв’язаними з амінокислотними 

залишками білка. Зазвичай, цинковий палець налічує приблизно 20 

амінокислот, у яких один йон цинку зв’язує 2 залишки гістидину та 2 

цистеїну. Цинкові пальці є білковими модулями, що взаємодіють з ДНК, 

РНК, іншими білками або невеликими молекулами. Головними групами 

білків з цинковими пальцями є специфічні до послідовності ДНК-зв'язувальні 

фактори, так звані фактори транскрипції. Ці білки, що зв'язуються із 

регуляторними ділянками ДНК за допомогою своїх ДНК-зв'язувальних 

доменів, є частиною системи, яка регулює транскрипцію.  

З метою оцінювання ступеня ген-специфічних та хромосомо-

специфічних ефектів на еволюційні закономірності між Х-, Y- і аутосомними 

генами було проведено порівняльне дослідження з використанням 

філогенетичного аналізу 29 послідовностей генів zfx, zfa і zfy 10 таксонів 

видів мишей роду Mus. Оцінювання відношення несинонімічних до 

синонімічних змін (Dn/Ds) цих генів дало змогу авторам дослідження 

припустити, що амінокислотні заміни відбуваються швидшими темпами на 

аутосомах та Y-хромосомах у порівнянні з X хромосомами307. Хромосомне 
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картування гена zfy великої рогатої худоби визначило його розміщення на 

дистальній ділянці короткого плеча Y-хромосоми (Yp13)308.  Ген zfy має Х-

хромосомний гомолог – zfx, з якого еволюціонувала подібна йому 

послідовність на Y-хромосомі, ген zfy309.  

Y-хромосомальний ген sry, дослідження якого викладено у даній 

роботі, кодує фактор транскрипції і має вирішальне значення у формуванні 

сім'яників і, відповідно, визначення статі310. Дослідження бібліотеки генів 

великої рогатої худоби дала змогу в тому числі картувати і ген sry на Y-

специфічній ділянці. Ген sry великої рогатої худоби розташований на 

короткому плечі Y-хромосоми (Yp) поблизу кордону псевдо-аутосомної 

ділянки311. Послідовність цього гена знаходиться в межах специфічної для 

чоловічої статі ділянки Y-хромосоми. Таким чином, ген sry зазвичай 

зустрічається тільки у самців.  

Статево-специфічна ампліфікація і аналіз послідовності розміром 

1348 п.н. генів sry і zfy дала змогу визначити гаплотипи великої рогатої 

худоби, яку розводять в США. За поліморфізмом гена zfy ідентифікували два 

гаплотипи, які визначалися лише одним SNP у межах послідовності інтрона 

(AH24-1). Один гаплотип поширений в породі американський брахман (US 

Brahman) та в материнській лінії, створеній за участю породи брахман, а 

інший гаплотип поширений серед порід, що відносять до виду Bos taurus. 

Стосовно гена sry, на дослідженій ділянці було ідентифіковано 4 SNPs. Один 

з SNP (AH29-1) знаходиться на другому кодоні, три інші розташовані на 

ділянці 3'-UTR. Загалом автори зробили висновок, що Y-специфічні частини 

генів sry і zfy, досліджені серед 16 м'ясних порід і однієї молочної породи 

США, можуть бути використані для визначення статі великої рогатої худоби. 

Із шести гаплотипів, які визначено в даному дослідженні, чотири Y-

гаплотипи не присутні в більш ніж 98% великої рогатої худоби в США. 

Подібний до сформульованого нами висновок про необхідність пошуку 

додаткових SNPs, зокрема стосовно вирішення питань генеалогії за 

батьківськими лініями, зроблено для великої рогатої худоби в США 312.  
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У результаті наших досліджень з використанням поліморфізму 

мітохондріальної ДНК вибірки тварин АФ «АгроРось» та ПП «Аграрна 

компанія 2004» було доведено можливість виключення походження по 

материнській лінії від порід велика біла та ландрас. У разі надання 

експертного висновку важливо зауважувати, що за виключення 

чистопородності тварини висновок категоричний, а у випадку підтвердження 

– встановлена чистопорідність по материнській лінії. Таким чином, виконані 

дослідження, що були впроваджені у ході виконання генетичних експертиз, 

розширили можливості прикладної генетики.  

Результати даного розділу висвітлено у наступних публікаціях: 

1. Почерняев КФ. Использование митохондриального генома для 

изучения процессов породообразования красной белопоясой породы мясных 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано і розроблено 

методичні підходи до визначення гаплотипів мітохондріальної та Y-

хромосомної ДНК для ряду порід свиней, які розводять в Україні. Для порід 

отримано специфічні молекулярно-генетичні характеристики, які оцінено на 

придатність для генетичної експертизи, аналізу генеалогічних структур та 

перебігу мікроеволюційних процесів.  

2. Науково обґрунтована та розроблена методологія багатосайтового 

гаплотипування за однонуклеотидними поліморфізмами мітохондріальної 

ДНК дала змогу визначити специфічні молекулярно-генетичні 

характеристики транскордонних та місцевих порід свиней, які визначаються 

комплексом породоспецифічних гаплотипів: N – 44, J1 –19, L – 7, G – 16, A – 

6, C – 8 % – для великої білої породи; С – 54, В – 19, J1 – 12, N – 8, В1 та J1 – 

4 % – для великої чорної; A – 20, C – 10 та L – 70 % – для української степової 

білої; С – 50, О – 33 та L – 17 % – для української степової рябої; В1 – 52, С – 

36, L – 8, О – 4 % – для миргородської; J1 – 50, B1 – 7, C – 39 та G – 4 % – для 

полтавської м’ясної; C – 35, B1 – 20, N – 20, М – 15, J1 –7, G – 3% – для 

червоної білопоясої порід. 

3. Відповідно до дендрограми філогенетичних відносин, побудованої 

на основі генетичних дистанцій NA та реконструйованої за методом UPGMA, 

гаплогрупи українських місцевих порід свиней утворюють два окремі 

кластери з різним напрямом продуктивності: м’ясо-сальним – українська 

степова біла, українська степова ряба та миргородська; м’ясним – полтавська 

м’ясна та червона білопояса породи. 

4. Серед шести місцевих та малочисельних порід свиней України 

найвищий рівень гаплоїдного різноманіття притаманний для тварин великої 

чорної породи (h=0,325), що виявилося несподіваним з огляду на замкнений 

характер розведення стада. Очікувано низьким виявили цей показник для 
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української степової білої та степової рябої порід свиней – 0,175 та 0,195 

відповідно. 

5. ПЛР-ПДРФ аналіз мтДНК основних родин червоної білопоясої 

породи м’ясних свиней уможливив виокремлення гаплогруп відкритих і 

закритих субпопуляцій. Високий рівень гаплоїдного різноманіття (h=0,635) у 

закритій субпопуляції свиней вказує на генеалогічне структурування 

племінного стада. З причини міграції у відкриту субпопуляцію чоловічих 

особин зниження гаплоїдного різноманіття (h=0,095) відбулося побічно – 

через переважне розмноження кросбредних ремонтних свинок. Відтак, 

твердження, що інтрогресія є додатковою причиною генетичної ерозії, 

знаходить своє підтвердження і в зниженні гаплоїдного різноманіття. 

6. Розроблений алгоритм вибору інформативних нуклеотидних 

послідовностей Y-хромосоми уможливлює визначення специфічних 

молекулярно-генетичних характеристик порід свиней, встановлення 

достовірності походження генеалогічних структур кнурів, оцінювання 

чистопородності тварин, статеву ідентифікацію зразків біологічного 

матеріалу виду Sus scrofa. 

7. За допомогою розробленої методології використання 

мітохондріальних ДНК-маркерів для контролю достовірності походження 

генеалогічних структур свиноматок встановлено генетичну неоднорідність 

багатьох генеалогічних родин свиноматок для порід велика біла, полтавська 

м’ясна та червона білопояса. 

8. Аналіз ДНК кнурів порід мейшан, велика чорна, ландрас, дюрок, 

йоркшир та миргородська встановив відсутність поліморфізму в сайтах 

пізнавання ендонуклеази Tas I на ділянці між 1931 та 2464 п.н. 

мінісателітного локусу Y-хромосоми (GenBank: X12696). 

9. На основі локус-специфічної ампліфікації у ПЛР ділянки гена sry 

розроблено тест-систему для визначення статевої належності зразків 

тваринного походження виду Sus scrofa. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=2106
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10. У порівнянні з нуклеотидними послідовностями бази GenBank 

AY842531, AY842530, AY842527, AY842528 та AY842529 встановлено два 

нових однонуклеотидні поліморфізми гена sry – g.379C>A та g.454C>G. 

11. Відсутність міжпородного поліморфізму трансльованої ділянки 

гена sry для сайтів пізнавання ендонуклеаз рестрикції Ssi I, Dpn I, Tas I та Tru 

I у геномах дослідженої вибірки свиней порід велика біла, ландрас, дюрок, 

велика чорна, миргородська, мейшан та дикої свині свідчить про 

надзвичайну селективну значущість гена sry. 

12. Промоторна ділянка гена sry продемонструвала високу гомологію 

(87 %) з нуклеотидною послідовністю Х-хромосоми NW001886606.1, що 

було експериментально доведено ампліфікацією двох фрагментів розміром 

445 та 300 п.н. для ДНК кнурів та 300 п.н. для ДНК свиноматок, а також 

сиквенуванням цієї ділянки гена sry. 

13. Нуклеотидна послідовність, що перекриває стик між промоторною 

і трансльованою ділянками гена sry, у ДНК кнурів породи ландрас має Alu I-

поліморфізм довжин рестриктних фрагментів. 

14. Моніторингові дослідження африканської чуми свиней, виконані з 

використанням мітохондріальних ДНК-маркерів, довели їх придатність для 

встановлення у біологічному матеріалі ДНК виду Sus scrofa. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. 

Порідний склад та місце забору біологічного матеріалу свиней  

використаних у дослідженнях. 

№ 

п.п. 

Порода К-сть 

голів 

Рік Господарство 

1 2 3 4 5 

1 Велика біла 5  Селекційно-гібридний  центр 

«Золотоніський», 

Золотоніського р-ну, 

Черкаської обл.  

2 Велика біла 6 2004 Бахмутська аграрна спілка, 

Артемівського р-ну, Донецької 

обл. 

3 Велика біла 9 2004 Племзавод ДП ДГ Інституту 

сільського господарства 

Північного Сходу, с. Сад, 

Сумського р-ну, Сумської обл.  

4 Велика біла 6 2004 ВАТ Племзавод 

«Любомиирівка»,  с. 

Любомиирівка, 

Криничанського р-ну, 

Дніпропетровської області. 

5 Велика біла 20 2005 Племзавод АФ «Оржицьке» 

Оржицького р-ну Полтавської 

обл. 

6 Велика біла 50 2012 Племзавод АФ «Оржицьке» 

Оржицького р-ну Полтавської 

обл. 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

7 Велика біла 4 1991 Селекційно-гібридний  центр 

«Золотонішський» Черкаської обл. 

8 Велика біла 257 2007 ПЗ «Степной» Запорізька обл. 

9 Велика біла 3 2010 ЗАТ ПЗ «Агро-Регіон» Бориспільського 

району Київської обл. 

10 Велика біла 23 2011 ТОВ «Відродження» Новомосковського 

району Дніпропетровської обл. 

11 Йоркшир 3 2011 «Аграрна компанія 2004» 

12 Йоркшир 1 2010 СП ТОВ «Нива-Переяславщини», с. 

Переяславське, Переяслав-

Хмельницького району, Київської обл. 

13 Ландрас 2 2011 «Аграрна компанія 2004» 

14 Ландрас 50 2010 СП ТОВ «Нива-Переяславщини», с. 

Переяславське, Переяслав-

Хмельницького району, Київської обл. 

15 Ландрас 7 2010 ЗАТ ПЗ «Агро-Регіон» Бориспільського 

району Київської обл. 

16 Дюрок  20 2010 ЗАТ ПЗ «Агро-Регіон» Бориспільського 

району Київської обл. 

17 Українська 

степова біла 

10 2006 Племзавод ДП ДГ Інституту 

тваринництва степових районів ім. 

М.Ф. Іванова «Асканія Нова» смт. 

Асканія Нова, Чаплинського р-ну  

Херсонської обл.  

18 Українська 

степова ряба 

12 2006 Племзавод ДП ДГ Інституту 

тваринництва степових районів ім. 

М.Ф. Іванова «Асканія Нова» смт. 

Асканія Нова, Чаплинського р-ну  

Херсонської обл. 

19 Миргородська 26 2006 Племзавод ДП ДГ «ім. Декабристів», с. 

Великий Байрак, Миргородського р-ну, 

Полтавської обл. 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

20 Полтавська 

м’ясна 

28 2005 Племзавод «Експериментальна база 

«Надія» Інституту свинарства і АПВ, с. 

Тахтаулове, Полтавського р-ну, 

Полтавської обл.  

21 Червона біло 

пояса порода 

м’ясних 

свиней 

17  ТОВ «Фрідом Фарм бекон», 

Цюрюпінського р-ну, Херсонської обл.  

22 Червона біло 

пояса порода 

м’ясних 

свиней 

34 2012 Племзавод «Україна Т» Тернопільської 

обл. 

23 Велика чорна 26 2006 Племзавод  «Терни» агрофірми «Низи» 

Недригайлівського р-ну Сумської обл. 

24 Вєтнамська 

вислобрюха 

10 2005 Племзавод «Експериментальна база 

«Надія» Інституту свинарства і АПВ, с. 

Тахтаулове, Полтавського р-ну, 

Полтавської обл.  

25 Мейшан 5  Університет Хохенхейм, Німеччина 

26 Пьєтрен 5  Університет Хохенхейм, Німеччина 

27 Свиня дика 

(Німеччина) 

1  Університет Хохенхейм, Німеччина 

28 Свиня дика 5 2001 Полтавська обл. 

29 Свиня дика 2 2005 Київська обл. 

30 Свиня дика 3 2007 Черкаська обл. 

31 Древні кістки 1 2003 Ленінський р-н, АР Крим. 

32 Древні кістки 48 2009 С. Більск, Полтавська обл. 
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