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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ  

 

 

 

ДНК   –   дезоксирибонуклеїнова кислота  

ІСТ     –   інактивована сироватка теляти 

КОК    –   крижана оцтова кислота  

ОРП    –   орловська рисиста порода  

РРП     –   російська рисиста порода 

            УВП    –   українська верхова порода  

            ФГА    –   фітогемаглютінін 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Державною програмою розвитку конярства 

України до 2020 року задекларовано збільшення племінного поголів’я коней, 

оскільки більшість заводських порід вже не мають необхідної мінімальної 

кількості племінного відтворювального поголів’я. Тривалий час селекція у 

конярстві проводилась без використання цитогенетичних досліджень, що 

призвело до накопичення хромосомних аберацій, які спричиняють зниження 

відтворної здатності конематок і запліднювальної здатності сперми жеребців 

і, як наслідок, до критично низького рівня виходу лошат [7].  

Згідно Закону України “Про племінну справу у тваринництві” і 

“Положення про порядок генетичної експертизи походження і виявлення 

аномалій племінних тварин” застосування генетичного, зокрема 

цитогенетичного моніторингу племінних тварин, в тому числі і коней є 

обов’язковим. Завдяки цитогенетичним дослідженням можливо 

ідентифікувати спадкові чи набуті хромосомні аномалії. Рядом авторів, які 

проводили цитогенетичне дослідження коней показано, що цитогенетичні 

методи можуть бути використані, перш за все, для з’ясування чинників, які 

погіршують відтворну здатність тварин, що має велике значення для селекції 

[3, 8, 207, 238]. Через біологічну малоплідність і значний інтервал між 

поколіннями цього виду тварин впровадження цитогенетичного контролю 

набуває особливої актуальності у племінному конярстві. 

Для жеребців-плідників рівень хромосомної мінливості є додатковою 

характеристикою племінної цінності тварин, що може бути враховано при 

доборі тварин бажаного типу. Особливого значення цитогенетичні 

дослідження жеребців-плідників набувають у разі використання їх сперми 

під час штучного осіменіння кобил, оскільки в рази збільшується ймовірність 

розповсюдження хромосомних аномалій у лошат, що може завдати величезні 

економічні збитки галузі [93, 105, 235]  
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Застосування цитогенетичного моніторингу потребує проведення 

досліджень характеру спадкових аномалій і особливостей геномної 

нестабільності у коней для запобігання розповсюдження генетичних 

аномалій і підвищення ефективності селекційно-племінної роботи, 

спрямованої на покращення відтворювальних, адаптаційних та господарсько-

корисних якостей коней. На вирішення цих завдань і спрямована 

дисертаційна робота.  

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

Дисертаційну роботу виконано в лабораторії генетики Інституту 

тваринництва НААН за науково-технічною програмою НААН 30 «Технології 

виробництва продукції тваринництва на інноваційній основі» 2006-2010 рр. 

та за завданням 30.04/041 «Удосконалити заводські породи коней вітчизняної 

селекції в напряму підвищення конкурентоспроможності продукції 

кіннозаводства на міжнародному рівні» (номер державної реєстрації 

0106U010163); «Збереження біологічного різноманіття та система роботи в 

малочисельних популяціях сільськогосподарських тварин та їх використання 

в селекційному процесі («Збереження генофонду») та за завданнями 

«Розробити концепцію оперативного моніторингу генетичних процесів при 

збереженні та удосконаленні порід коней» (номер державної реєстрації 

0111U003449); «Розробити ефективні селекційно-технологічні методи, що 

забезпечують реалізацію генетичного потенціалу коней різних напрямів 

господарського використання», 2011-2013 рр. (номер державної реєстрації 

0111U003450); «Розробити систему обліку, збереження та удосконалення 

генетичних ресурсів у конярстві, удосконалити елементи тренінгу, вивчити 

економічні механізми регуляторних процесів галузі», 2014-2015 рр. (номер 

державної реєстрації 0114U000170). 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є дослідження 

особливостей застосування цитогенетичного моніторингу для підвищення 

відтворювальної здатності коней. 

Для реалізації поставленої мети вирішувались наступні завдання: 
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– встановити індивідуальну варіабельність коней провідних порід 

України за частотою і спектром спонтанних хромосомних аберацій у 

лімфоцитах крові;  

– дослідити мінливість ознак соматичної хромосомної мінливості коней 

у віковому та породному аспекті; 

– встановити зв’язок хромосомної нестабільності з відтворювальними 

якостями коней; 

– дослідити каріотипи кобил з порушеннями статевих циклів; 

– розробити спосіб підвищення запліднюваності коней на основі 

використання цитогенетичних показників; 

– дослідити ефективність селекційно-племінної роботи з відтворення 

упродовж ряду парувальних кампаній; 

– оцінити економічну доцільність використання результатів 

цитогенетичного моніторингу у конярстві. 

Обєۥкт дослідження – хромосомна мінливість соматичних клітин у 

коней.  

Предмет дослідження – метафазні хромосоми лімфоцитів 

периферійної крові та сперма коней чистокровної та української верхових 

порід, російської (призової) та орловської рисистих порід, 

новоолександрівської ваговозної, гановерської і тракененської порід. 

Методи дослідження. Цитогенетичні, селекційно-зоотехнічні, 

біологічні та статистичні. 

Наукова новизна роботи. Вперше проведено дослідження частоти та 

спектру аберацій хромосом у соматичних клітинах коней чистокровної та 

української верхових порід, російської (призової) та орловської рисистих 

порід, новоолександрівської ваговозної, гановерської і тракененської порід 

Лимарівського, Стрілецького, Деркульського та Новолександрівського 

кінних заводів України. Виявлено особливості рівня хромосомної мінливості 

у коней залежно від їх віку, породи та кінного заводу.  



 8 

Встановлено зв’язок цитогенетичних і репродуктивних характеристик 

коней та обґрунтовано методичні засади для проведення цитогенетичного 

моніторингу і оптимізації відтворного процесу у кінних заводах.  

Встановлено зв’язок структурних та числових хромосомних аберацій із 

кріорезистентністю і запліднюючою здатністю сперми жеребців-плідників та 

із відтворною здатністю кобил. Виявлено зв’язок морфометричних 

характеристик хромосом із репродуктивною функцією коней. 

Практичне значення одержаних результатів. В результаті виконання 

роботи було отримано патент на корисну модель № 95909 «Спосіб 

підвищення запліднюваності кобил за рівнями хромосомних аберацій».  

Результати досліджень дають змогу шляхом практичного 

цитогенетичного моніторингу племінних коней у ранньому віці виявити і 

вилучити із селекційного процесу жеребців – носіїв хромосомних мутацій; 

Встановлений зв’язок цитогенетичних показників з репродуктивною 

функцією племінного поголів’я коней, зокрема з кріорезистентністю та 

запліднюючою здатністю сперми жеребців-плідників та із репродуктивними 

ознаками кобил сприятиме  виявленню прихованих причин зниженої 

фертильності, встановити які неможливо за інших методів дослідження; 

Удосконалені методичні підходи щодо застосування цитогенетичних 

методів у практичній селекції коней дозволили підвищити вихід лошат на 

17,9 %. Впровадження розробленого способу підвищення запліднюваності 

кобил за цитогенетичними показниками на племпідприємствах дозволило 

підвищити ефективність селекційно-племінної роботи з відтворення та вихід 

лошат у середньому на 21,7 %. 

Особистий внесок здобувача. Весь обсяг теоретичної та практичної 

роботи виконаний здобувачем особисто: проведено аналіз джерел літератури, 

визначено мету і завдання, проведено заплановані експериментальні 

дослідження, їх обговорення, формулювання висновків і пропозицій 

виробництву та підготовлено рукопис дисертації. За участю наукового 

керівника було обрано окремі методи та визначено загальний напрямок 
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досліджень. Із спільних публікацій дисертант використав для оформлення 

роботи лише особисто виконану частину. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації 

оприлюднювались і отримали схвалення на вчених радах Інституту 

тваринництва Національної академії аграрних наук України (Харків, 2006-

2015); щорічних конференціях молодих вчених Інституту тваринництва 

НААН України “Сучасні досягнення в тваринництві та птахівництві” 

(Харків, 2006 – 2015); всеукраїнській науково-практичній конференції “Роль 

фізіології тварин у вирішенні сучасних проблем аграрної освіти, науки і 

виробництва” (Полтава, 2013); міжнародній науково-практичній конференції 

“Наукомісткі технології у сучасному тваринництві” (Харків, 2013); ІХ 

міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційне забезпечення 

діагностики, лікування та профілактики неінфекційної патології тварин” 

(Біла Церква, 2014); міжнародній науково-практичній конференції до 20-ти 

річчя заснування кафедри конярства НУБіП України (Київ, 2014); 

міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної 

біології, тваринництва та ветеринарної медицини” (Львів, 2014); міжнародній 

науково-практичній конференції “Сучасні напрями організації та ведення 

селекційно-генетичної роботи у тваринництві” (Київ, 2015).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових праць з 

яких 1 патент України на корисну модель та 6 статей у фахових виданнях, 

передбачених переліком ДАК України, у тому числі 1 стаття за межами 

України. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Цитогенетичний моніторинг у тваринництві  

На сучасному рівні розвитку цитогенетики застосування результатів її 

досліджень у селекційній роботі передбачається у двох напрямах – для 

підтримання в чистоті популяцій, стад, порід сільськогосподарських тварин 

шляхом виявлення та елімінації носіїв хромосомних порушень, а також для 

розроблення цитогенетичних критеріїв оцінки продуктивних і відтворних 

характеристик тварин [1, 36, 37]. Особливе місце у селекції тварин займає 

цитогенетика коней [38, 47].  

Перші й наймасштабніші цитогенетичні дослідження у конярстві були 

розпочаті ще у 1901-1903 роках, а колишньому СРСР у Всеросійському 

інституті тваринництва [24, 28, 29, 30, 33, 78] і ВНІІРГТ [12, 13, 14, 15, 16]. У 

першому з них закладені основи ветеринарної цитогенетики, а у другому – 

молекулярної цитогенетики. У 80-тих роках XX століття у Ленінградському 

ветеринарному інституті було розвинено кілька напрямів у цитогенетики: 

популяційна, екологічна і ветеринарна [2, 9, 11]. Були розроблені стандартні 

каріотипи всіх свійських тварин. На підставі цього було вивчено структура і 

організація хромосом. Визначена роль хромосомних аберацій як джерела 

ембріональної смертності, мертвонародження, аномалій розвитку, 

безплідності дорослих тварин [41, 42,43, 44, 45]. Доводи необхідності 

застосування цих знань до сільськогосподарських тварин накопичувалсь 

дуже повільно, проте останні 20 років цей процес отримав інтенсивний 

розвиток [39, 40, 89]. Поліморфізм хромосомних структур та можна знайти у 

всіх сільськогосподарських тварин, проте дуже мало даних відносно 

фенотиповогого прояву цих ознак, особливо у коней [47, 48, 101, 253, 115, 

117]. Цитогенетики зробили великий внесок у роботу селекціонерів щодо 

картування генів з використанням гібридизації in situ, також щодо 
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характеристики геному клітинних ліній, механізму визначення статі у 

людини та тварин, а також із діагностики поширеності потворностей, 

спричинених хромосомними аномаліями. Спроби селекціонерів вивчити 

етіологію хромосомних аномалій призвели до розробки загальноприйнятих 

методик визначення дії на організм тварин або людини токсичних, 

мутагенних, канцерогенних речовин, більшість з яких викликає 

пошкодження хромосом, які селекціонер може встановити тільки 

цитогенетичними методами [49, 50, 51, 53]. Цитогенетична методологія у 

селекції використовується для того, щоб виявити механізми, які відповідають 

за зниження продуктивності, репродуктивної функції, що нерідко 

супроводжує інтенсивну селекцію [32, 94, 96, 97, 98]. Цитогенетичні 

дослідження дають змогу розумінню пристосованості інбредних ліній, 

особливо, якщо таке зниження є результатом дії мутагенів, що впливають на 

фізіологічний хід мітозу і мейозу [80, 81, 95]. Цитогенетичні методи можуть 

дати нові джерела генетичної мінливості для подальшого їх використання у 

селекції. Цитогенетичними методами виявляються спадкові хвороби, 

спричинені змінами числа чи структури хромосом у каріотипі тварин, 

зокрема і аномалії, які призводять до порушення плодючості 

сільськогосподарських тварин. До порушень плодючості у коней можна 

віднести: безпліддя, зниження життєвості зародка і приплоду, виникнення 

різноманітних аномалій і потворностей плоду [93]. 

Збереження цілісності і постійності в будові і числі хромосом є 

необхідною умовою як нормальної життєдіяльності організму, так і 

збереження виду тварин. Однак в популяціях сільськогосподарських тварин 

регулярно виявляються особини зі зміненим хромосомним набором, які у 

більшості випадків успадковуються наступними поколіннями тварин. 

Частота окремих аномалій каріотипу в популяціях сільськогосподарських 

тварин досягає десяти відсотків. В еволюційному плані можна стверджувати, 

що це вияв хромосомного поліморфізму. Однак у більшості випадків 
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хромосомні перебудови призводять до зниження продуктивності і 

погіршення відтворної здатності тварин. 

Так, у конярстві нині особливо гостро постає проблема низького 

виходу лошат та безпліддя [93, 108]. Студенцов А. П. [86] визначає безпліддя 

як порушення відтворювальної здатності, обумовлене несприятливими 

умовами існування тварин: недоліками у годівлі, заплідненні, утриманні та 

використанні; хворобами статевого апарату, інших органів і систем 

організму. Актуальним у конярстві є питання природженого безпліддя, тобто 

нездатності до відтворення внаслідок аномалій розвитку статевого апарату, 

які виникли під час ембріонального періоду або у результаті біологічної 

неповноцінності яйцеклітини, сперміїв чи зиготи [74]. Різновидами 

природженого безпліддя у кобил є: інфантилізм, гермафродитизм, аномалії 

статевих органів тощо. З природжених аномалій статевих органів у коней 

знаходять аномалії шийки матки, недорозвиненість або відсутність одного з 

її рогів, вульви і піхви. При природженому інфантилізмі жеребців статеві 

органи недорозвинені. Двостороння гіпоплазія сімяۥників характеризується їх 

недорозвиненням та зниженням лібідо. Можливість запліднення 

виключається через відсутність сперміїв у еякуляті і зменшення секреції 

тестостерону. Одностороння гіпоплазія сімяۥників не виключає запліднення, 

оскільки в іншому сім’янику зберігається сперматогенез. Прояв статевих 

рефлексів варіюється від гальмування до садки до повної байдужості до 

кобил у стані еструсу [109, 111, 112]. Важливою спадковою аномалією є 

крипторхізм у жеребців. При цьому крипторхізм може бути як ізольованим 

дефектом, так і супроводжуватися гіпоплазією і іншими сечостатевими 

аномаліями [103, 200, 205]. У коней односторонній крипторхізм 

зустрічається набагато частіше, ніж двосторонній [88, 90, 92, 178, 179]. 

Сім’яники затримуються у паховому каналі або у череві, як правило, з лівого 

боку. У спермі двохсторонніх крипторхів відсутні сперматозоїди, але 

міститься водянистий секрет додаткових залоз [27, 31, 139, 168, 169]. 

Крипторхізм у коней виявляється як серед верхових коней, так і ваговозів, у 
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чистокровних і у напівкровних. Деякі дослідники припускають [168], що до 1 

% лошат є крипторхами; Фернер серед своїх коней виявив у 1900 році 2,1 % 

крипторхів. Сох et al., (1979), повідомляють, що крипторхізм у коней 

зустрічається в 3 – 4 % випадків [135, 136]. В деяких породах, наприклад, у 

американських стандартбредних коней і поні, відсоток крипторхів набагато 

вищий, а у ньюфаундлендських поні відсоток крипторхів сягає 25 % [134, 

138, 259]. В окремих випадках крипторхізм супроводжується хромосомними 

аномаліями [164, 165, 166, 169, 171, 191, 212].  

Головним завданням цитогенетичного моніторингу у селекції тварин є 

виявлення та елімінація генетичних аномалій у популяції, які спричинюються 

хромосомними перебудовами [103, 104]. Нині цитогенетика у селекції має 

надійні методи приготування і аналізу хромосом тварин. Розвиток цих 

методів дає можливість селекціонерам вивчати зв’язок стану хромосом з 

фенотиповими проявами ознак на клітинному і організменому рівнях [47, 52, 

53]. Цитогенетичні дослідження дають можливість чіткої ідентифікації 

практично всіх хромосом клітин тварин [163], визначення локалізації за 

довжиною хромосом нуклеотидних послідовностей, що повторюються [180, 

185, 186, 187, 188]. Більш того, фарбування хромосом азотнокислим сріблом 

дозволило не тільки проводити точну локалізацію рибосомних генів, але й 

встановлювати ступінь їх експресії в інтерфазі мітозу [161,162]. 

Застосування сучасної оптичної і комп’ютерної техніки у селекційно-

цитогенетичних дослідженнях дозволило значно прискорити підрахунок 

числа хромосом, вимірювання довжини плечей хромосом і їх окремих 

ділянок, що виявляються за допомогою методів диференціального 

фарбування. Методом мікроденситометрії проводиться точне картування 

таких ділянок і визначення їх структурно-функціональних характеристик 

шляхом реєстрації оптичної густини [185].  

Виявлення хромосомного поліморфізму різними методами фарбування, 

такими як G-, C-, Q-, R-, T-, Ag – методи, розширює уявлення селекціонерів 

про хромосомну мінливість, особливості еволюційних перетворень, 
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механізми і біологічне значення цієї мінливості. Вдосконалення методів 

дослідження у напрямі підвищення їх роздільної здатності дозволить 

діагностувати макро- і мікроваріації в структурі хромомсом, пов’язуючи їх з 

конкретними генними продуктами і фенотиповими характеристиками [58, 

59]. 

Використання цитогенетичних досліджень має велике значення у 

контролі міжпородного схрещування коней. Сучасні методи дозволяють 

знаходити маркерні хромосоми і з їх допомогою контролювати формування 

генотипів [59, 61, 63]. Є досвід використання як маркера злиття аутосом у 

диких свиней для контролю при поглинювальному схрещуванні дикого 

кабана та домашньої свині [46, 53, 64].   

Широке застосування у сучасному тваринництві методів штучного 

осіменіння і трансплантації ембріонів неминуче призводить до скорочення 

кількості плідників. При цьому зростає вплив одного плідника на генофонд 

стада і його роль у розповсюдженні спадкових дефектів [69, 70, 71]. Тому 

перед селекціонерами з’являється необхідність вдосконалення існуючих і 

розробці нових методів оцінки генотипу племінних тварин. Наприклад 

цитогенетичні дослідження свиней останніх років показали, що, не дивлячись 

на жорсткий відбір, серед племінних тварин зустрічаються особини з 

хромосомними аномаліями, які впливають на відтворювальні якості і 

господарські ознаки. Враховуючи відсутність жорсткого племінного відбору 

у сучасному конярстві України ми можемо тільки уявляти собі ту кількість 

плідників, які є носіями подібних аномалій. Отже, виявлення племінних 

тварин з хромосомними аномаліями – важливе завдання  для сучасного 

конярства, як в Україні так і у світі [74, 80, 107, 103, 113].  

Визначено, що виникнення хромосомних та геномних мутацій – 

складний, багатоступеневий процес, пов’язаний зі зростанням та 

метаболізмом клітин, з активністю ферментів, які включаються у процеси 

реплікації, репарації та рекомбінації ДНК, із взаємодією ядерних та 

цитоплазматичних генів (Чеботарев, 2001). З одного боку, мутації хромосом 
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можуть мати спадкову природу та бути причиною розвитку хромосомних 

захворювань, а з іншого, бути епізодом в онтогенезі тварини і виникати 

внаслідок впливів на його геном різних факторів (радіації, хімічних речовин, 

вірусів і таке інше).  

Основну частину зареєстрованих хромосомних аномалій у коней 

складають реципрокні транслокації. Поуер М. [233] описав у чистокровної 

кобили хромосомну аномалію, аналогічну транслокаційному варіанту 

синдрому Дауна у людини. В перебудові типу Rt була задіяна 26 хромосома. 

В каріотипі одночасно з Rt 26/26 присутній нормальний гомолог цієї пари. 

Таким чином, тварина була трисоміком за хромосомою 26.   

Перша реципрокна транслокація була описана у 1964 році у кабана 

породи ландрас, при спаровуванні з яким у 51 свиноматки було відмічено 

зниження багатопліддя до 5,1 поросят або приблизно на 50 % [201, 225, 226]. 

Клінічне обстеження кабана не виявило ніяких фенотипових  відхилень, 

показники сперми також не мали відхилень від фізіологічної норми. 

Цитогенетичний аналіз зафіксував перенесення більшої частини довгого 

плеча однієї з акроцентричних хромосом на коротке плече однієї з 

найменших субметацентричних хромосом у наборі. Згодом за допомогою 

диференціального фарбування були ідентифіковані хромосоми, залучені у 

транслокацію [254]. Наразі виявлені реципрокні транслокації у тварин різних 

порід і в різних країнах, а число зафіксованих транслокацій з кожним роком 

збільшується. Накопичений до теперішнього часу матеріал демонструє 

зниження відтворювальних здібностей плідників сільськогосподарських 

тварин носіїв реципрокних транслокаций від 13 до 100 % (повна 

стерильність) [82, 83, 84, 86]. Згідно даних шведських вчених [130] 

економічні втрати від використання плідників нараховують більш ніж 150 

000 шведських крон (близько 25000 доларів США), а при використанні 

тварин з rср (9 p +; 11 q -) або (1 p -; 8 q +), які застосовувалися тільки у 

товарних сільськогосподарських підприємствах були на рівні 60000 доларів 

США. Так наприклад, економічні втрати від використання у модельному 



 16 

стаді з 42 свиноматок в перебігу 9 місяців двох кабанів, один з яких є носієм 

гіпотетичної реципрокні транслокації, було розраховано за французькою 

моделлю «Porcim» [185, 236, 174, 233, 239]. Отже економічні втрати від 

використання плідників з хромосомними аномаліями очевидні і полягають 

переважно у недоотриманні приплоду. 

Нині у Франції діє національна програма з виявлення жеребців, кнурів і 

бугаїв із зниженою відтворною здатністю, яка передбачає перевірку всіх 

потомків від плідників за кожен рік [163, 193, 195]. Слід зазначити, що в 

Україні аналогів такої програми не існує. Як підкреслюють багато 

дослідників, транслокації можуть легко підтримуватися у популяціях за 

рахунок самок. Наприклад, знайдена ще у 1960 році у Франції rср (3 p+; 7q-) 

широко поширена серед коней по материнській лінії і дотепер зустрічається у 

тварин [193, 195, 198, 227, 229].  

У Швеції проведені роботи щодо селекційно-цитогенетичного 

обстеження жеребців зі зниженними відтворними функціями. З 29 жеребців, 

відібраних для цитогенетичного дослідження 14 мали реципрокні 

транслокації 12 різних типів [202, 203, 227, 230]. 

Вищезазначене підтверджує необхідність селекційно-цитогенетичного 

контролю у тваринництві і конярстві зокрема. При цьому слід проводити 

цитогенетичне обстеження як жеребців так і кобил, що формують племінне 

ядро. При виявленні носіїв транслокацій повинен проводиться аналіз 

родоводів і подальша цитогенетична перевірка всіх родичів племінного ядра. 

Жеребців і кобил з реципрокними транслокаціями слід виключати з 

відтворної частини стада [68, 213]. 

Важко переоцінити значення цитогенетичних досліджень для селекції. 

Відомо, що у корів і свиней селекція тільки за однією ознакою, наприклад за 

швидкістю росту або молочності, часто супроводжується зниженням 

плодючості і підвищенням ембріональної смертності. Інбридинг також може 

впливати на плодючість сільськогосподарських тварин. Розкриття механізмів 
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хромосомних аномалій в процесі селекції має як теоретичне так і практичне 

значення [34, 35, 55, 66]. 

Великий інтерес для селекції має локалізація поодиноких або груп 

генів у хромосомі, що дасть більше можливостей для поліпшення порід. 

Цитогенетичні методи у поєднанні з методами клітинної і молекулярної 

біології починають все ширше використовувати при генетичному картуванні 

тварин [200]. 

Слід зазначити, що цитогенетичні підходи, які дозволяють визначати 

локалізацію молекулярно-біологічних процесів і зв’язувати структурну 

організацію хромосом з елементами функціонування геному, є джерелом 

збагачення знань селекціонерів про генетичні процеси і використання їх для 

вирішення широкого кола питань як у виробничій сфері, так і на стадії 

розробки нових підходів до вдосконалення сільськогосподарських тварин, у 

тому числі і коней. 

 

1.2. Каріотип і хромосомні аберації коней 

Інтенсивні дослідження каріотипу коней почалися у 60-тих роках XX 

сторіччя, коли нові методи культивування клітин і приготування препаратів 

хромосом активно впроваджувалися у практику.  

Цитогенетичними дослідженнями у коня, як і у інших видів тварин, 

встановлено точне число хромосом і стандартизований каріотип [237]. 

Фізіологічно-нормальний каріотип коня налічує 64 хромосоми, з яких 26 

аутосом мета- і субметацентриків, 36 акроцентричних аутосом, ацентрична 

Х-хромосома і невелика акроцентрична У-хромосома. Хромосоми коней 

характеризуються морфологічною різноманітністю і представлені одно- і 

двоплечними хромосомами різного розміру [147, 148, 149]. З 

найпоширеніших слід зазначити розділення каріотипу коня на одно- і 

двоплечі хромосоми, класифікацію на групи метацентричних, 

субметацентричних і акроцентричних хромосом. Найвдаліша класифікація 
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для селекціонерів, була застосована у стандартизації хромосом коней на 

міжнародній конференції в Редінге в 1976 році [112, 125, 219].  

Велике значення для цитогенетики і селекції мають дані про 

хромосомні аберації у коней. Встановлено, що аномалії хромосом є 

причиною зниження господарських і продуктивних якостей людини і тварин 

у зв’язку з ембріональною смертністю, народженням плодів з потворністю і 

зниженням плодючості у носіїв аберантних хромосом і їх нащадків [208, 209, 

210, 211]. Аберація у багатьох випадках не впливає на фенотип тварин, тому 

при безконтрольному використанні плідників з’являється можливість 

розповсюдження зміненої хромосоми у популяції [188, 189].  

Коні цитогенетично вивчені менше за інших видів 

сільськогосподарських тварин, для яких описані різні типи хромосомних і 

геномних мутацій. У коней відомі, головним чином, геномні порушення, 

пов’язані з дисбалансом статевих хромосом [115, 118, 140]. Причина цього 

полягає у тому, що у коней майже не проводився цитогенетичний 

моніторинг. За цитогенетичними характеристиками досліжували лише коней 

з ознаками зниження плодючості або повного безпліддя [7, 8, 17, 18, 19, 183].  

Крім порушень, пов’язаних із статевими хромосомами, у коней 

описано декілька випадків хромосомних перебудов аутосом і зміну їх 

кількості [227, 228, 220]. У каріотипі коня можуть зустрічаються аберації 

хромосом без змін фенотипу тварини та без впливу на його відтворну 

здатність [219, 170]. В літературі описаний гетероморфізм 13-ої хромосоми 

коня за розміром центромерного гетерохроматинового блоку [185]. Інші 

дослідники [240] відзначили можливість появи такої аномалії у першій, 28-й і 

31-й хромосомах. У 19 нормальних коней (ліпіцианської, ганноверської 

породи і шетлендських поні) описана присутність ядерних організаторів у 

обох гомологічних хромосом першої пари і у однієї хромосоми 31-ої пари 

[244]. 

В окремих випадках хромосомний поліморфізм відіграє негативний 

вплив на організм його носія. Abe S. встановив велику варіабільність розмірів 
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Y-хромосоми у коней. Досліджуючи групу з 11 самців з фенотипово 

виявленими аномаліями (такими як інфертильність, аномалії геніталій) і 20 

клінічно нормальних самців, встановлено вплив розмірів Y -хромосоми на 

виникнення таких аномалій [100, 230]. 

Описано поліморфізм Х-хромосоми у жеребця з низькою 

запліднюючою здатністю сперми [184, 190]. У коней так само, описані 

випадки поліморфізму гетерохроматинових районів хромосом. Зазвичай 

поліморфізм гетерохроматинових районів не має патологічних наслідків, але 

дисбаланс за гетерохроматиновими районами може призводити до 

несприятливого фенотипового ефекту. Це виражається або у аномалії у 

самого носія хромосомного варіанту або відображається на плодючості 

індивіду та на стані його потомків [117, 118, 119, 121, 122]. 

Піменова Т. І. [66, 67], описує випадок гетероморфізму 

гетерохроматинових районів гомологів першої хромосомної пари у 12-

тилітньої клінічно здорової кобили, від якої протягом ряду років у кінному 

заводі не змогли одержати нащадків. 

Деякі дослідники знайшли значний поліморфізм кількості 

гетерохроматину у хромосомі першої пари, причому, в обох випадках ця 

хромосома була більшою за свого гомолога [123].  

Відсутність статевої хромосоми у кобил є аномалією каріотипу, що 

найчастіше зустрічається [124, 137]. Випадки моносомії у кобил схожі з 

синдромом Шерешевського-Тернера, що виражаються у порушенні статевої 

диференціації і плодючості у особин з відсутньою Х-хромосомою. Для 

кобил-моносомиків 63,ХО характерна відсутність, нерегулярність або 

неповноцінність статевих циклів, маленька матка, дуже маленькі яєчники (0,5 

на 0,5 на 1,0 см) і безплідність [116, 124, 152, 159]. Також для таких коней 

притаманні незграбні задні кінцівки, огрядні, важкі плечі і широко 

розставлені вуха [142]. Проте часто зустрічаються особини з моносомією, але 

з нормальним фенотипом [138, 175, 176]. 
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Hinrichs К. з колегами [171], намагаючись пересадити ембріон від 

здорових батьків кобилам з хромосомними порушеннями, не змогли 

отримати приплід. Причиною виникнення моносомії очевидно є 

неправильний розподіл хромосом у мейозі, у результаті чого в одній з гамет 

немає статевої хромосоми, а в іншій їх виявляється дві [189]. 

У людей Х-моносомія зустрічається у 25 % абортованих плодів з 

хромосомною аномалією [210]. Таким чином, вона є найпоширенішою 

моносомією у абортованих плодів, у живонароджених моносомиків з 

каріотипом 45,ХО рідко спостерігаються які-небудь несумісні з життям 

порушення [217, 249]. Можливо, схожа картина може спостерігатися і у 

коней, але на жаль, абортовані плоди коней зазвичай не досліджують. 

Достовірних відомостей про спадковий характер даного порушення 

немає ні в медичній, ні у ветеринарній практиці, так само не спостерігалося 

залежності від віку батьків нащадків з Х-моносомією. Випадки ХО-моносомії 

описані в десятках порід коней, від поні до ваговозів. Такі кобили не могли 

використовуватися у відтворенні, але повідомлялося, що вони, як правило, 

мали відмінні робочі якості [126, 140, 174]. 

Коні з мозаїцизмом за синдромом Тернера мають каріотип 

63,ХО/64,ХХ. Описано декілька випадків, коли кобили з дискінезією 

яєчників мали каріотип 63,ХО/64,ХХ, тобто частина кліток мала нормальний 

жіночий набір хромосом, а у частини клітин спостерігалася відсутність однієї 

статевої хромосоми. Крім дискінезії у таких кобил описували відсутність 

зародкових клітин і фізіологічно недорозвинену матку [159, 160, 215]. 

Long S. E. [203] встановив, що від кобил з каріотипом 63,ХО/64,ХХ 

рідко одержують лошат, але вони здатні давати нащадків. Halpan C. R. [159] 

провів дослідження 24 чистокровних верхових коней, у результаті якого було 

виявлено 10 кобил з генотипом 64,XX/63,XO, від двох з них було одержано 

по одному лошати у перший сезон використання, але надалі випадків 

жеребності не було. Виявлена кобила з каріотипом 64,ХХ/64,ХY від неї так 

само було одержано одне лоша (64,ХХ) в перший сезон використання, а 
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шість подальших були безплідними. Виявлення таких коней особливо 

важливе для цитогенетики і селекції, оскільки існує небезпека 

розповсюдження даного типу аномалії в популяціях. Випадки, описані вище, 

свідчать, що тварини з мозаїцизмом, виглядаючи фенотипово абсолютно 

нормально можуть і надалі використовуватись для відтворення та 

збільшувати генетичний груз, що є дуже небажаним. 

Другою за частотою хромосомною аномалією у кобил є 

псевдогермафродитизм самок з каріотипом 64,ХY [152, 186]. Випадки 

«жіночого» псевдогермафродитизму зустрічаються у кобил переможців 

спортивних змагань у чистокровної верхової породи, у четвертьмільних 

коней, у арабської і стандартбредної породи та у шетлендських поні [113, 

132, 133, 222]. У коней з даним порушенням спостерігається гипоплазія 

яєчників, стерильність - внаслідок відсутності зародкових клітин, оваріальна 

дискинезія. Проте разом з цим була виявлена і фертильна кобила 64,ХY, у 

якої встановили  низький рівень Н-Y антигену [246]. 

Pailhoux E. [221] з колегами, провівши молекулярні дослідження ДНК 

кобили з ознаками гермпфродитизму, що супроводжується дискінезією 

гонад, встановили у неї відсутність SRY-гену у Y-хромосомі і наявність в ній 

ZFY-гену. Такі ж дані одержали Abe S. та Bugno М., які встановили, що у 

результаті сперматогенезу батьків відбуваються два кросинговери між X і Y 

хромосомами; один між WJ, ZFY і SRY локусами, а інший між SRY і 

центромерою [100]. Це свідчить про те, що окрім цитогенетичних 

досліджень, необхідно проводити також і молекулярну діагностику. 

В літературі описано про народження 50 % жеребчиків з ознаками 

жіночої статі у одній групі арабських коней. Генетичний механізм у даному 

випадку не був визначений [146]. Кобили з каріотипом 64,ХY відрізняються 

міцністю статури, за промірами тулуба можуть перевищувати стандарт 

породи. 

Kuiper H. J. [191] досліджував двох вестфальських кобил з наявністю у 

них сліпої піхви і недорозвинених гонад без фенотипових порушень і з 
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поведінкою жеребця з каріотипом 64,ХY. У коней встановлена спадкова 

передача цього типу гермафродитизму [157, 209]. Kent M.G. [183] описав 

різні шляхи успадкування цієї аномалії: а) пов’язаний з Х-хромосомою 

рецесивний тип успадкування або аутосомний, обмежений статтю, 

передається по материнській лінії; б) аутосомний, обмежений статтю 

домінантний тип успадкування або хромосомна мутація У-хромосоми з 

різними проявами, що передається по чоловічій лінії. 

Дуже важливим відхиленням для селекції є синдром надсамиць - ХХХ. 

Наявність зайвої Х-хромосоми у каріотипі кобили призводить до безпліддя. 

Фенотипово такі тваринні схожі з кобилами з гермафродитами [127, 153, 218, 

139]. Кобили з трісомією зазвичай високого зросту, з недорозвиненими 

яєчниками. Трісомія 65,ХХХ у коней зустрічається рідше, ніж моносомія 

63,ХО або гермафродитизм 64,ХY [172,173]. 

Всі описані випадки трісомії у коней супроводжувалися порушенням 

плодючості [144, 147]. Moreno-Millan M. із співавторами [218], описали 

випадок інтерсексуальності у кобили з каріотипом 65,ХХХ – таке поєднання 

у домашніх тварин було описане вперше. 

У практичній цитогенетиці коней було описано лише по одному 

випадку геному у вигляді 61,ХХY та 66,ХХХY. Ці випадки схожі з 

синдромом Кляйнфельтера у людини, за якого у особин чоловічої статі у 

каріотипі зустрічається одна або більше зайвих Х-хромосом, при цьому 

звичайно присутня дискинезія канальців сім’яників і недостатність 

андрогенів [68]. У коней встановлено каріотип 65,ХХY у дорослого жеребця-

крипторха ваговозної породи. Походження аномалії було доведено 

цитогенетичним дослідженням [128]. 

Bielanski W. [109] описав жеребця - «гермафродита», який нижче за 

анус мав слоборозвинений пеніс, а на місці молочної залози два соски. Його 

каріотип виявився жіночим, але у 3,6 % аналізованих метафаз знайшли 

хромосоми ХХY. У віці двох років досліджуваний «гермафродит» став 

показувати рефлекси типові для жеребців. З даним синдромом описаний 
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дворічний двосторонній крипторх четвертьмільної породи з маленьким, але 

добре розвиненим пенісом, молочними залозами і поведінкою жеребця. Він 

мав рівень тестостерону до 0,12 ng/ml, що ненабагато більше нижньої межі 

норми для жеребців (0,1 ng/ml) [129]. 

Жіночий каріотип був також виявлений у двостороннього крипторха 

[156]. McIlwraith С. і колеги [212] описали випадок чоловічого химеризму 

64,ХХ/64,ХY у трирічного жеребця-крипторха арабської породи. У даної 

особини обидва сім’яники не пальпувалися, можливість фертильності даного 

жеребця не передбачалася. Схожий каріотип описаний у різностатевих 

близнят. У цьому випадку у лошат знайдені плацентарно-судинні 

анастомози, але аномалій статевих органів і порушень відтворювальної 

функції у таких тварин не встановлено [242, 243]. 

Наявність фенотипових ознак обох статей у коней може бути пов’язана 

з різними аномаліями каріотипу. Коні з наявністю зовнішніх ознак обох 

статей зазвичай описуються як особини жіночої статі зі схожим на статевий 

член утворенням на місці клітору. Gerneke W.H. & Coubrough R.I. [152] 

дослідили арабську кобилу з схожими ознаками, крім того у неї знайдена 

«сліпа» піхва, гонади у вигляді внутрішньоутробних тестикул, поведінка 

жеребця і каріотип 64,ХХ. Подібні випадки були діагностовані і в інших 

породах, включаючи чистокровну верхову, апалузо і пінто. 

У коней інтерсексуальність у порівнянні з іншими тваринами є доволі 

рідким явищем [139, 243, 245, 250, 251]. Chandley А. М. із співавторами [129], 

описали випадок інтерсексуальності у кобили з порушенням статевого циклу, 

маленькою маткою і нерозвиненими гонадами, з каріотипом 64,ХY. Два 

випадки інтерсексуальності були описані Dunn Н. О. [139]: перший – з 

каріотипом 64,ХХ/64,ХY, а другий – з каріотипом 63,ХО/64,ХY. У кожної 

особини був нерозвинений пеніс, білатеральні везікули, маткові тканини і 

білатеральні гермафродитні залози. Braun U. Описав випадки 

інтерсексуальності у коня з каріотипом 64,ХХ/64,ХY/63,Х0 [119], а 

Gluhovsch N. знайшов ХХХY-тип у коня-інтерсекса [161]. 
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Пименова [66] вказує на високий рівень спонтанного хромосомного 

мутування у коней –– 4,3±0,8 % метафаз з абераціями або 4,9±0,8 % 

аберацій/100 клітин, виявлений нею під час цитогенетичного обстеження 

здорових фенотипово нормальних тварин.  

Е. Візнер і Е. Виллер [9] вважають, що 5-10 % всіх зигот у коней, як і у 

інших видів ссавців, можуть мати хромосомні аномалії 90 % цих зигот 

відмирає на першій стадії жеребості. 

Порушення в системі статевих хромосом, як показали С. Дерюшева із 

співр. [22], є загальною причиною стерильності у коней. Під час обстеження 

7 безплідних кобил у однієї з них виявили синдром Тернера (63,ХО), одна –– 

виявилась мозаїком (63,ХО/64,XX). 

Це підтверджується даними M. M. Power [231], який досліджував 

поліморфізм статевих хромосом у дорослих і молодих жеребців англійської 

чистокровної породи.  

Це положення узгоджується і з висновками J. F. Lui et al. [204] зробленими в 

результаті дослідження 22 коней породи бразильська мангаларга. Вони довели, що 

порушення репродуктивної системи досліджених тварин пов’язані з моносомією за 

Х-хромосомою – ХО, ХY/XO і ХY/XO, а також із змішаними формами аберацій 

статевих хромосом -- ХХ/ХО, ХY/ ХYY і ХY/ХХ. Ними ж вперше описана у коней 

аутосомна моносомія за 12-ю хромосомою. 

Із структурних мутацій у коней описані такі: делеція другої хромосоми, 

делеція 13-ї хромосоми у жеребця американської стандартбредної породи з 

анормальними сперміями, мозаїцизм за Х-хромосомою з делецією довгого плеча у 

жеребця з низьким ступенем запліднення, аутосомна реципрокна транслокація в 

гетерозиготному стані у жеребця з нормальною відтворною здатністю, 

транслокація гоносоми і аутосоми у кобили з такими ж ознаками, як при синдромі 

Тернера, часткова трисомія однієї аутосоми у жеребця з тяжким клінічним 

ефектом, транслокація дистальної частини довгого плеча Х-хромосоми на довге 

плече другої Х-хромосоми у кобили, 64,X/t(X). Ще одна структурна мутація 
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виявлена в системі статевих хромосом: перицентрична інверсія в Х-хромосомі у 

безплідної кобили. 

M. Ronne [237], вивчаючи культури лімфоцитів семи фенотипово 

нормальних коней (3 жеребців і 4 кобил), виявив 12 ламких сайтів – ділянок 

хромосом, де переважно відбуваються розриви хромосом – 1q24 (q – довге плече), 

4p12 (р – коротке плече), 8q23, 11p12, 16q21, 17q21, 23q31, 23q32, Xp22, Xq2, 

Xq22, Xq25, Xq27. 

У коней нараховується кілька десятків хвороб і пороків, характер 

успадкуваня яких більш–менш вивчений [150 - 151, 228, 234, 247, 248]. 

Десять з них занесені під певними індексами в інтернаціональний список 

летальних дефектів. Не мають індексів, але генетично обумовлені і 

зустрічаються у багатьох породах: крипторхізм, пупкові і мошонкові грижі у 

жеребців, „сороче око”, геморагічний діатез (блютера), водянка головного 

мозку тощо. Частина цих хвороб ліквідується лікуванням або хірургічним 

шляхом, наприклад, крипторхізм або грижа. Однак при цьому часто не 

береться до уваги, що генетично такі вилікувані тварини залишаються 

носіями небажаних спадкових факторів і передають їх потомкам.  

Power М. М. описав 11-річну кобилу чистокровної верхової породи, від 

якої за 8 років використання у кінних заводах було одержано тільки два 

лошати. У неї був аномальний каріотип, що містив гетерозиготну 

збалансовану реципрону транслокацiю між двома сусідніми хромосомами 

(64,XX(lq:3q) [232]. 

Тандемна транслокація між першою і 30-тою хромосомами 

(63XУ,t(l:30) була описана у восьмирічного жеребця чистокровної верхової 

породи. Кобили, спаровані з цим жеребцем зажереблялись успішно, але їх 

вагітність переривалася через ембріональну смертність. Одному з чотирьох 

лошат цього жеребця, передалася дана транслокация, а це потенційна 

проблема розповсюдження випадків загибелі ембріонів у наступних 

поколіннях [196]. 
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Bouters R. A. (1972) досліджував тканини абортованого плоду коней, з 

метою виявити хромосомні аномалії, як причину абортів. Але через 

недостатню кількість матеріалу успіху він не мав [113]. 

Серед 12 абортованих плодів, тканини яких успішно досліджували J. 

W. Coates, S. M. Schmuts, C. G. Rousseaux (1988) теж не виявлено 

структурних і кількісних порушень хромосом, але встановлено частковий 

поліморфізм за С-бендингом. Такий поліморфізм виявлений так само і у їх 

батьків, але значущість цієї знахідки була невірогідна [132]. 

У коней, як і у тварин інших видів, описані випадки трисомій. Зайві 

аутосоми були ідентифіковані у чотирьох однорічних лошат, не визнаних 

нефертильними, але вони мали невеликий зріст, скуті рухи і слаборозвинені 

мۥязи. Двоє лошат були чистокровної верхової породи, один – арабської, і 

один стандартбредної; двоє були жіночої статі і двоє – жеребчики. У 

кожному з випадків зайвими були різні невеликі за розмірами хромосоми 

(хромосоми 23, 26, 28, 30). У останніх двох випадках лошата були від старих 

батьків, що схоже з виникненням синдрому Дауна у людей [260, 261]. 

Важливе значення у генетиці та селекції коней також має числова 

аберація каріотипу – поліплоїдія [7]. Поліплоїдні лімфоцити зустрічаються у 

крові практично всіх сільськогосподарських тварин. Є дані, що свідчать про 

генетичну природу утворення поліплоїдних клітин. У деяких дослідженнях 

показані породні, і навіть лінійні особливості вмісту поліплоїдних клітин у 

лімфоцитах крові [4, 5, 6]. Повна поліплоїдія призводить до загибелі 

ембріонів тварин. Клітинна поліплоїдія належить до геномних типів 

порушень та супроводжується зниженням непродуктивних якостей коней [7]. 

На основі аналізу числених даних показано, що нормальна концентрація 

поліплоїдних клітин у крові знаходиться у межах від 4 до 10 %. Підвищену 

поліплоїдію у гемопоетичних тканинах зв’язують з розвинутим процесом 

лейкозу, або зі схильністю до цього захворювання. Поліплоїдія у лімфоцитах 

крові коней знайдена у дослідженнях Малхасян М. А. з колегами, які 

встановили, що кількість поліплоїдних клітин у коней різних порід і віку 
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коливалася від 3,36 % до 8,84 % [60]. У своїй роботі Піменова Т. І. одержала 

середню частоту поліплоїдних клітин у коней 0,9 %, з індивідуальним 

розкидом від 0,7 % до 3,7 %. З 29 обстежених коней поліплоїдні клітини були 

знайдені у 44,8 % [69].  

 

1.3. Типи та механізми виникнення нестабільності геному тварин 

Для генетичного матеріалу характерні дискретність, безперервність, 

лінійність та відносна стабільність, що виявляються у ході селекційно-

генетичного аналізу. Відносна стабільність генетичного матеріалу – його 

здатність до змін – виявляється у мутаціях. Мутація – це генетична зміна, що 

призводить до якісно нового прояву основних властивостей генетичного 

матеріалу: дискретність і безперервність. Таким чином, мутація є зміною 

генів (генні мутації), що призводить до появи нових аллелей; зміною 

хромосом (структурні хромосомні аберації), які спричиняють появу нових 

груп зчеплення; зміни хромосомних наборів (числові аберації каріотипу), та 

утворення нових геномів [256, 263, 264, 265, 266, 267]. 

Нестабільність геному, що виявляється в спонтанних хромосомних 

абераціях, характерна як для статевих так і для соматичних клітин організму 

людини і тварин, при цьому частота спонтанного і індукованого мутаційного 

процесу знаходиться під генетичним контролем [154]. Суттєвий вплив на 

мутаційний процес мають гени, які контролюють редуплікацію, репарацію і 

рекомбінацію, проте, цим не вичерпуються всі складнощі генетичного 

контролю мутабільності, а отже, і різноманітні шляхи мутагенезу. 

Генетична зумовленість оптимальної мутабільності тварин ставить 

перед людиною два протилежні завдання. З одного боку, розробка 

ефективних методів індукованого мутагенезу, необхідних для селекційної 

роботи. З іншого – збереження оптимальної мутабільності у популяціях 

мікроорганізмів, людини і тварин з метою запобігання їх непередбачуваним 

змінам. Ця задача наголошує на великій актуальності для сільського 

господарства у зв’язку з прискоренням технічного прогресу і накопиченням у 
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навколишньому середовищі численних мутагенних чинників антропогенного 

походження. 

Хромосомні аберації можуть відбуватися як в статевих так і в 

соматичних клітинах. Проте генетичні зміни і їх фенотиповий прояв при 

цьому різняться. Якщо мутація відбувається у статевій клітині, то дисбаланс, 

що виникає у генетичному матеріалі, спричинює порушення у взаємодії 

генів, впливає на механізми регуляції ембріонального розвитку, що в свою 

чергу може проявитися фенотиповими аномаліями, потворністю, 

ембріональною смертністю. Мутація чи хромосомна аберація, що виникла у 

статевих (генеративних) клітинах може передаватися наступному поколінню, 

наприклад успадкування транслокацій у великої рогатої худоби і свиней [26, 

177, 197, 214]. 

Хромосомна аберація, що виникла у соматичних клітинах, стосується 

тільки одного індивиду і передається від однієї клітини до інших, а не 

наступному поколінню, і не має такого вираженого фенотипового прояву і 

селекційного значення, як мутація у гаметах. Проте є думка, що роль 

соматичної мінливості хромосом у онтогенезі людини і тварин 

недооцінюється. Достатньо сказати, що злоякісне зростання клітин є 

проблемою соматичної генетики [241, 243]. Соматичні мутації, як відомо, є 

однією з причин хвороб і старіння організму. Частота спонтанних 

хромосомних мутацій у соматичних клітинах безпосередньо пов’язана з 

генетично детермінованим механізмом функціонування систем гомеостазу 

організму, та з умовами навколишнього середовища [9, 10, 75, 79, 82]. На 

думку  Schwerin M. спонтанні мутації хромосом є результатом складних, 

нез’ясовних реакцій, які залежать як від ендогенних так і від екзогенних 

чинників. Вони представляються у відповідь, як результат специфічної 

хромосомної реакції тварини на різні чинники впливу [244]. 

Ільїнських вважає, що спонтанний рівень цитогенетичних змін у 

лейкоцитах крові людини і тварини залежить від інтенсивності і 

повноцінності механізмів гомеостазу організму, функціонування яких 
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зумовлює частоту цитогенетичних змін [41, 42, 43, 44]. Подібної думки 

дотримується і Ю. Я. Керкис [50], стверджуючи, що причиною спонтанної 

мутації може бути порушення внутрішньоклітинного гомеостазу, що так чи 

інакше відображається на редуплікації геному. Є підстава вважати, що 

мутація у соматичних клітинах виникає приблизно з такою ж частотою, як і 

мутація у статевих клітинах. У зв’язку з цим, тестування мутагенів 

навколишнього середовища на ссавцях і людині ведеться переважно на 

соматичних клітинах (кісткового мозку, культурах тканин, лейкоцитів і ін.). 

Актуальним і необхідним заходом збереження чистоти генофонду тварин є 

ретельне дослідження закономірностей механізму виникнення і прояву 

соматичних мутацій з метою зменшення і запобігання їх виникненню. 

Вивчення хромосомної нестабільності в соматичних клітинах тварин 

присвячений цілий ряд досліджень як в нашій країні, так і за кордоном [48, 

56, 57, 119, 120]. Накопичений великий експериментальний матеріал з даного 

явища, біологічна суть і механізми якого поки що повністю не з’ясовані.  

Вважається, що однією із причин виникнення спонтанних аберацій 

хромосом може бути дія радіаційного опромінення. Серед інших причин 

називають дію різних біологічно активних речовин, в тому числі і тих, що 

використовуються у сільськогосподарському виробництві, а також різні 

захворювання вірусної природи. Не виключається виникнення різних 

хромосомних перебудов в результаті певних внутрішніх чинників, що 

призводять до порушення нормального розходження хромосом у процесі 

клітинного циклу. 

Серед дослідників, які вивчають хромосомну нестабільність у 

сільськогосподарських тварин, нині немає єдиної думки про “норму” 

спонтанної частоти хромосомних мутацій в соматичних клітинах. Необхідно 

відзначити, що одні і ті ж типи мутацій можуть виникати як спонтанно, так і 

індукованим шляхом [57]. В даний час, у зв’язку з глобальним забрудненням 

навколишнього середовища і дією мутагенів, як на популяції людини, так і 

сільськогосподарських тварин, практично складно знайти популяцію людей і 
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тварин, не схильних до мутагенної дії. У зв’язку з цим, спостережуваний 

дослідниками рівень мінливості хромосом навряд можна вважати 

спонтанним рівнем мутації [65, 72]. Проте для людини прийнято вважати 

спонтанною частоту хромосомних мутацій в межах від 0 до 5 % [72]. У 

працях присвячених цитогенетичному дослідженню сільськогосподарських 

тварин спонтанним називають будь-який рівень знайденої мінливості 

хромосом у соматичних клітинах [137]. Це пов’язано з тим, що при вивченні 

хромосомної нестабільності у сільськогосподарських тварин практично не 

враховуються господарсько-екологічні умови утримання та догляду. 

Літературні дані дозволяють твердити про існування синергізму у 

ушкодженнях хромосомного апарату у мітозі і мейозі [215], тобто є певна 

відповідність картини хромосомної нестабільності у генеративній тканині і в 

тканинах, що доступні для прижиттєвої цитологічної оцінки. 

Проведено ряд досліджень [93, 216, 218, 223] з вивчення можливості 

застосування певних маркерів хромосомної нестабільності в соматичних 

клітинах коней, овець, свиней і великої рогатої худоби у зв’язку з 

плодючістю і у зв’язку з оцінкою їх власної продуктивності. Так, встановлена 

позитивна залежність між рівнем поліплоїдії і енергією росту свиней [90], а 

також тенденція до зниження плодючості маток з підвищенням частоти 

поліплоїдії і загального рівня хромосомної нестабільності. Знайдено 

зниження рівня поліплоїдії клітин кісткового мозку у поросят, що 

народилися з низькою вагою. Відмічений достовірно негативний зв’язок між 

частотою соматичної гетероплоїдії і плодючістю у свиней. Для тварин з 

високою частотою гетероплоїдних клітин притаманне зниження 

запліднюваності [233, 234, 262].  

Слід згадати роботу німецьких селекціонерів [236], в якій наводяться 

дані про можливість використовування частоти спонтанних структурних 

аберацій хромосом у лейкоцитах периферійної крові коней як показника для 

оцінки ступеня адаптації організму коней до умов навколишнього 
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середовища, що виражається у сумарному ефекті генетичних потенціалів 

зростання і розвитку та відтворення. 

У результаті селекційно-цитогенетичного аналізу, перш за все, 

з’ясовується, чи є аномалія спадковою або вона викликана дією шкідливих 

чинників зовнішнього середовища [38, 63, 99]. У США за період з 1986 по 

1996 роки було встановлено, що аборти у коней через хромосомні аномалії 

складають до 9,8 % випадків [125]. 

У коней домінантні мутації можуть впливати на організм у своїх 

крайніх проявах. Тварини з наявністю таких генів рідко залишаються жити, 

хоча деякі спадкові захворювання, що обумовлені домінантним геном, 

наприклад, гиперглікемічний періодичний параліч, можуть мати виключення. 

Більшість же вивчених спадкових аномалій має рецесивний тип 

успадкування, з чого виходить, що батьки можуть бути фенотипово 

нормальними і не ураженими даним захворюванням. Рецесивні гени 

«заховані» у гетерозиготах за домінантними нормальними генами можуть 

широко розповсюджуватися у породі, поки їх не розпізнають. Шкідливі 

мутації, що мають місце у чистокровних породах, звичайно виявляються 

випадково, у найуспішніших лініях, що беруть участь у відтворенні [99]. 

До летальних вад коней, що найчастіше зустрічаються відносять: 

атрезію ободової кишки; абрахію; артрогрипоз грудних кінцівок; атаксію; 

кривошию; недосконалий епітеліогенез шкіри; аномалії пігментації. 

Атрезія ободової кишки – генетично зумовлений летальний дефект, 

який уперше було зафіксовано у 1925 році Нуссхагом у кількох лошат 

чистокровної верхової породи. Встановлено також і простий рецесивний тип 

успадкування. Оскільки лошат, загиблих внаслідок атрезії ободової кишки, 

часто досліджують на підставі емпіричного досвіду, є підстави вважати, що 

вада переважно залишається непоміченою. Атрезія ободової кишки включена 

в список летальних дефектів під індексом В1 [133]. 

Відсутність передніх кінцівок у лошат, тобто абрахія досить часто 

зустрічається серед німецьких ваговозів. Так, у 1939 році Mayhew I. G. за рік 
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встановив вісім випадків народження лошат із абрахією. Всі лошата 

народжувалися життєздатними, але оскільки не могли стояти і, отже, 

самостійно приймати корм, то незабаром після народження вони гинули або 

піддавалися забою. Ця потворність має рецесивний тип наслідування і 

занесена в міжнародний список летальних вад з індексом В8 [85]. 

Викривлення грудних кінцівок в зап’ястному, путовому і вінцевому 

суглобах, тобто артрогрипоз грудних кінцівок, з помітно укороченими 

дигітальними згиначами призводить до того, що у важких випадках тварина 

взагалі не в змозі піднятися. Palmer А. С. [222] описав лошат із знівеченими 

грудними кінцівками у одному з польських кінних заводів. Ця форма 

викривлення передніх кінцівок може поєднуватися з кривошиєю і сколіозом. 

Ця летальна вада була позначена індексом В5. Щодо наслідування аномалії 

викривлення передніх кінцівок у лошат не має повної інформації. Деякі 

автори припускають простий рецесивний тип наслідування, а деякі 

припускають домінантну мутацію [84]. 

Атаксія є переважно поразкою вертеброцеребральної системи, яка 

зустрічається у багатьох домашніх тварин і виражається у порушеннях 

координації. Істинна генетично обумовлена атаксія лошат стала відома як 

летальна вада В6 під назвою ольденбурзьської атаксією лошат. Подібні 

випадки атаксії описувалися як у жеребчиків, так і у кобилок і не тільки у 

ольденбурзьських коней, але й у арабських, шетлендських поні і в інших [93, 

112, 139, 161]. Miyake Y. I. [216] пов’язує атаксію з родинною чутливістю до 

низького рівню вітаміну Е і вважає, що хворобу можна контролювати 

введенням вітаміну Е тваринам. Дегенеративний синдром атаксії був 

описаний у декількох порід коней (стандартбредна, арабська, апалузо, 

чистокровна верхова), а також у зоопарках (зебри Гранту і коня 

Пржевальського). Атаксія виявляється у лошат із потилично-атланто-

осьовою вадою. Є гіпотеза, що ці випадки носять аутосомний рецесивний тип 

успадкування і є летальним [144, 145, 167, 192, 194]. 
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Кривошия лошат успадковується рецесивно і є летальним чинником 

(В9). Вона може бути м’язовою, кістковою або пов’язаною з вторинною 

асиметрією черепа – черепним сколіозом. Вона небезпечна для життя матері, 

оскільки плід із поверненою шиєю не може пройти через родові шляхи. [143]. 

Незавершений епітеліогенез шкіри – це генетично зумовлена 

потворність, звана також перодермією, або «жаб’ячою шкірою», і викликана 

затримкою розвитку. Розповсюдження і розподіл дефектних ділянок у коня 

вельми різне. Переважно вражаються голова, шия і тулуб, кінцівки - нижче за 

зап’ястний і скакальний суглоби. Іноді відсутня рогова капсула або копитний 

ріг можуть негайно ж після народження відокремлюватись від основи шкіри 

копита. На дефектних ділянках шкіри у коня відсутній епідерміс, тому 

основа шкіри гола і здається перламутровою або криваво-червоною чи 

бархатистою. Лошата народжуються живими, але, як правило, гинуть 

протягом декількох годин або живуть до 14 діб. Успадковується ця аномалія 

як рецесивна ознака і включена в список летальних вад під індексом В4 [110, 

222, 226]. 

Генетично обумовлене ослаблення пігментації нерідко 

супроводжується захворюваннями, які знижують господарсько-корисну 

цінність свійських тварин або навіть повністю позбавляють її. У коней 

найбільш відомі випадки народження нежиттєздатних білих лошат. Істинний 

альбінізм у коней (WW) на ранній ембріональній стадії летальний. До цієї 

категорії не відносяться описані у коня випадки альбінізму обумовлені 

чинником освітлювання пігментації [176, 232]. 

У арабських коней зустрічаються випадки народження слабких білих 

лошат. Поява таких лошат супроводжується важкими пологами, нездатністю 

їх підвестися на кінцівки і рухатися, неврологічними проблемами, з 

переміжною скутістю суглобів і бігаючими зіницями. Цю аномалію описано і 

у кобил і у жеребчиків. При розтині у таких лошат виявлялося ураження 

головного мозку (аномальне хороїдне сплетіння). Аномалія має аутосомний 

рецесивний тип успадкування. [166]. 
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Описаний летальний синдром білих лошат, у яких на першій годині 

життя з’являються ознаки затримки меконію. У них, як правило, один з 

батьків мав рябу масть. Ані медичне ані хірургічне втручання не приносили 

успіху у даних випадках. Корм не проходив через травний тракт таких лошат 

або через нестачу нервових клітин, які контролюють перистальтику 

шлунково-кишкового тракту, або через відсутність окремих ділянок 

кишківника. Найочевидніша модель наслідування даної аномалії – прояв її у 

лошат гомозиготних по строкатому забарвленню, що пов’язано з 

плейотропною дією гену мутанту [165, 181]. 

Зміни каріотипу можуть мати кількісний (геномні порушення) або 

якісний характер (структурна аберація). Виникнення хромосомного 

дисбалансу відбувається внаслідок різних чинників і мають різноманітні 

механізми появи. 

Нерозходження гомологічних хромосом відбувається у першому 

мейотичному поділі, у результаті чого утворюються гамети з 

незбалансованим набором хромосом. Після другого мейотичного поділу 

гамети містять (п – 1) або (п + 1) хромосоми, де п – гаплоїдний набір 

хромосом. Таким чином, утворюються анеуплоїдні клітини. При заплідненні 

анеуплоїдної гамети утворюється анеуплоїдна зигота, що має три однакові 

хромосоми (трисомія) або тільки одну (моносомія). Трисомія або моносомія 

статевих хромосом звичайно сумісна з життям, наприклад, синдром 

Клайнфельтера (XXY), синдром Тернера (ХО). При аутосомній моносомії 

втрачається величезна кількість генетичного матеріалу, тому вона є 

летальною. Деякі аутосомні трисомії (21, 13 і 18 хромосом) у людини сумісні 

з життям, але пов’язані з фенотиповими вадами [208]. Нерозходження 

хромосом на ранніх етапах розвитку зиготи призводить до розвитку 

мозаїцизму. Так, наприклад, у людини з мозаїчним каріотипом Тернера 

(45,Х/46,ХХ) прояви коливаються від ознак нормальної жінки до проявів 

класичного синдрому Тернера (45,ХО) [247]. В результаті порушення мітозу 

соматичних клітин може виникати неправильне розходження хромосом і 
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утворення диплоїдних нередукованих гамет, що веде до кратного збільшення 

цілих наборів хромосом і є механізмом виникнення поліплоїдних клітин: 3п – 

триплоїди, 4п – тетраплоїди і так далі [126]. 

За збалансованої транслокації весь генетичний матеріал зберігається і 

залишається функціонально активним, тому фенотипових проявів немає. 

Найбільш відомою збалансованою транслокацією у людини є перенесення 

цілої 21-ої хромосоми у 14-у хромосому. При цьому переважно вражаються 

чоловіки, каріотип яких позначається як 45,XY t(14; 21). У таких людей 

можуть формуватися аномальні гамети, внаслідок чого у нащадків може 

розвиватися моносомія 21 (несумісна з життям) або транслокаційний тип 

синдрому Дауна [58, 74, 174]. У тваринництві найвідомішою збалансованою 

транслокацією є Робертсоновська (1/29) у великої рогатої худоби вона 

утворена внаслідок злиття цілої 1-ої і 29-ої хромосоми [28, 29, 30, 214]. Інші 

типи збалансованих транслокацій можуть бути причиною абортів. 

Серед інших структурних хромосомних порушень: інверсії –

внутрішньохромосомна аберація, за якої фрагмент хромосоми, що відірвався, 

розвертається на 180 градусів і приєднується протилежним кінцем; дуплікації 

– подвоєння окремих ділянок хромосом; кільцеві хромосоми – утворюються 

за наявності кінцевих розривів і ізохромосоми – виникають під час поділу 

хромосоми у центромері з подальшим злиттям гомологічних пліч у нову 

хромосому. Делеції – це втрата частини хромосоми внаслідок її розриву. 

Більшість делецій летальна внаслідок втрати величезної частини генетичного 

матеріалу. Делеція короткого плеча 4 і 5 хромосом у людини призводить до 

розвитку добре вивчених синдромів (синдром Вольфа і синдром котячого 

крику відповідно). Часткова делеція хромосом часто визначається в 

пухлинних клітках [29,30]. 

Більшість хромосомних дефектів відбувається “випадково”, тобто без 

очевидної причини, але в деяких випадках вона може бути встановлена [7]. У 

коней описані два випадки трисомії за 28 і 30 аутосомами у лошат, 

одержаних від старих батьків [20]. 
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Збільшення кількості випадків хромосомної аберації спостерігалося у 

людей, що вижили після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Після 

Чорнобильської аварії у Білорусі значно збільшилось кількість дорослих та 

дітей, в каріотипі яких виявлено велику кулькість дицентричних і кільцевих 

хромосом [11, 54]. 

Помітне підвищення рівня аберацій хромосом встановлено у великої 

рогатої худоби шведської і симентальської порід у двох господарствах 

Брянської і Курської областей, що знаходяться у зонах підвищеного 

радіоактивного забруднення навколишнього середовища внаслідок аварії на 

ЧАЕС, проти фонових значень за екологічно нормальних умов [51, 57, 150]. 

Використання протипухлинних ліків, які порушують синтез ДНК, у ранні 

терміни вагітності можуть призвести до загибелі плоду. Ряд хімічних 

речовин викликає поліплоїдію. Найбільш дослідженим є колхіцин, який 

порушує утворення мітотичного веретена [50]. 

Богачева Т. В. [3] у своїх дослідженнях виявила, що навіть 

гіпервітаміноз вітамінів А і Д є чинниками індукції хромосомних порушень у 

великої рогатої худоби. Стрес у коней під час випробувань також впливає на 

збільшення кількості хромосомних аберацій [21, 25].  

Таким чином, питання актуальності і необхідності проведення 

цитогенетичних досліджень у тваринництві, зокрема у конярстві, назріло 

давно [58, 71, 77, 89, 101, 106]. Проте в Україні майже не проводили 

цитогенетичні дослідження племінного поголів'я коней. Такі дослідження 

представляють нині особливий інтерес з погляду створення системи 

генетичного моніторингу в Україні, оскільки тільки за допомогою постійного 

цитогенетичного контролю можливе запобігання розповсюдженню 

шкідливих аберацій і пошкоджень хромосом. Вивчення спонтанних 

хромосомних мутацій у соматичних клітинах і використання цитогенетичних 

методів у селекції коней відкриває нові можливості для розробки і 

вдосконалення способів оцінки племінних тварин, нові підходи до 

підвищення ефективності селекційно-племінної роботи у конярстві. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідження виконані в лабораторії генетики Інституту тваринництва 

НААН впродовж 2005–2012 років за наступною схемою (рис. 2.1).  

Для досліджень використали зразки крові коней Лимарівського, 

Стрілецького, Деркульського, Новоолександрівського кінних заводів 

Луганської області, Харківського кінного заводу Харківської області, 

племрепродукторі “Екопродукт-2009” Запорізької області, кінного заводу 

«Тракен» Полтавської області, Олександрійського кінного заводу 

Кіровоградської області. Проведено чотири групи дослідів у період із грудня 

2005 по січень 2008 року. Жеребці-плідники та конематки, яких 

досліджували, були клінічно здорові, утримувалися з дотриманням 

загальноприйнятих зоогігієнічних норм і за щоденним моціоном та гігієною 

відповідно до діючих нормативних інструкцій щодо  роботи племінних 

підприємств. Тварини одержували основний раціон згідно з діючими  

загальноприйнятими нормами годівлі коней. 

У першому досліді, у Лимарівському, Стрілецькому, Деркульському та 

Новоолександрівському кінних заводах, у період із грудня 2005 по грудень 

2012 року, а також у Харківському кінному заводі Харківської області, 

кінному заводі «Тракен» Полтавської області, Олександрійському кінному 

заводі Кіровоградської області, племрепродукторі «Екопродукт-2009» 

Запорізької області с. Якимівка, провели цитогенетичний моніторинг 

племінних кобил української верхової породи. Кобил осіменяли 

розмороженою спермою жеребців, яких теж дослідили за цитогенетичними 

характеристиками.  

Другий дослід провели у Лимарівському, Стрілецькому, 

Деркульському та Новоолександрівському кінних заводах у період із грудня 

2005 по грудень 2012 року, а також у Харківському кінному заводі  
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Рис. 2.1. Схема проведення досліджень. 

 

Харківської області, кінному заводі «Тракен» Полтавської області, 

Олександрійському кінному заводі Кіровоградської області, 

племрепродукторі «Екопродукт-2009» Запорізької області с. Якимівка. У ході 

цитогенетичного моніторингу у тварин визначали морфометричні показники 

 

Кінний завод 

Цитогенетичний моніторинг племінних коней 
 

Особливості 

хромосомної мінливості 

коней залежно від віку 

Породні відмінності  

цитогенетичних 

характеристик  

Зв’язок цитогенетичних характеристик із: 

репродуктивними  

характеристиками 

жеребців і кобил  

показниками 

нативної та 

розмороженої 

сперми 

ефективністю 

парування кобил з 

гіпофункцією 

яєчників  

ефективністю 

осіменіння кобил 

розмороженою 

спермою  

Морфометричні показники хромосом 

коней з репродуктивною 

функцією в нормі 

коней зі зниженою 

репродуктивною функцією 

Дослідження каріотипу коней з числовими абераціями каріотипу  

та успадкування хромосомних порушень 

Розробка способу підвищення запліднюваності кобил за 

цитогенетичними характеристиками 
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хромосом шляхом визначення відносної довжини та центромерного індексу 

хромосом коней з нормальною та зниженою репродуктивною функцією.  

У третьому досліді у Лимарівському, Стрілецькому, Деркульському та 

Новоолександрівському кінних заводах у період із грудня 2005 по грудень 

2012 року, а також у Харківському кінному заводі Харківської області, 

кінному заводі «Тракен» Полтавської області, Олександрійському кінному 

заводі Кіровоградської області, племрепродукторі «Екопродукт-2009» 

Запорізької області с. Якимівка досліджували каріотипи тварин із 

порушеннями репродуктивної функції.  

У Лимарівському, Стрілецькому, Деркульському та 

Новоолександрівському кінних заводах у період із грудня 2005 по січень 

2008 року проаналізували ефективність селекційно-племінної роботи з 

відтворення протягом парувальних кампаній 2000 – 2007 років з 

опрацюванням первинних даних племінного обліку тварин, а саме: відомості 

парування-ожеребнення та ожеребнення-парування, з яких вираховували 

середню кількість кобил покритих кожним плідником, середню кількість 

садок на покриту кобилу, середню кількість садок на кобилу, що зажеребіла, 

середню кількість садок на отримане лоша; також вираховували відсоток 

зажеребнення та виходу лошат, аналізували відсоток благополучного 

вижереблення.  

Обсяг проведених досліджень відображений у таблиці 2.1.  

Для дослідження хромосомної мінливості використовували лімфоцити 

периферійної крові коней. Матеріалом для досліджень слугувала 

периферійна кров обстежених коней. Облік спонтанного хромосомного 

поліморфізму виконували загальноприйнятими методиками [45, 60, 62, 64] і 

включав наступні етапи: 

1. відбір 3-5 мл периферійної крові крові у тварини; 

2. культивування лімфоцитів, приготування препаратів хромосом; 

3. фарбування препаратів хромосом; 
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Таблиця 2.1 

Обсяг проведених досліджень 

 

Кінний завод Порода коней 
Досліджено 

жеребців кобил препаратів  

Лимарівський  російська рисиста 8 61 7903 

орловська рисиста 3 62 6895 

Стрілецький  чистокровна 

верхова 

7 53 7462 

Деркульський чистокровна 

верхова 

10 35 5235 

українська верхова 8 65 7629 

Новоолексан-

дрівський 

новоолександрівсь

ка ваговозна 

9 45 6194 

Харківський українська верхова 7 65 7403 

тракененська 1 - 110 

ганноверська 3 - 325 

чистокровна 

верхова 

4 - 440 

«Тракен» тракененська 3 - 369 

Олександрій-

ський 

українська верхова - 9 821 

«Екопродукт-

2009» 

українська верхова - 10 1000 

 

 

4. якісний та кількісний аналіз хромосомного набору;  

5. статистичне опрацювання результатів. 

Периферійну кров для досліджень відбирали з яремної вени у стерильні 

флакони з 1 % розчином гепарину (0,2-0,5 мл) з дотриманням вимог 
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стерільності [62]. Зразки крові розміщували у сумку-холодильник або термос 

із льодом за температури 4 оС і доставляли у лабораторію впродовж 3-24 

годин. Якщо час транспортування зразків крові був менше 3 годин, то їх 

транспортували за звичайних умов.  

Культивування лімфоцитів периферійної крові коней проводили 

відповідно до методу Moorhead, P.S., et al.(1960) [217] у стерильному боксі. 

Постановка культури лімфоцитів периферійної крові коней передбачала 

виконання низки етапів: культивування лімфоцитів периферійної крові, 

стимульованих фітогемаглютинином (Sigma, США) у суміші поживного 

середовища Ігла протягом 48 годин у термостаті за температури +370 С. 

Зупинку мітозів проводили за 2 години до закінчення культивування 

внесенням колхіцину у концентрації 0,1 мкг/мл. У стерильні флакони зі 

зразками крові вносили 5-8 мл культурального середовиища 199 або Ігла, 

додавали до 2 мл ІСТ та ФГА (6-12 мкг/мл кінцевого об’єму культурального 

середовища), пеніцилін або стрептоміцин 100 мг/мл. Отриману суспензію 

ретельно перемішували і ставили на культивування на 48 годин за 

температури 37˚С у термостат. За 30 хвилин до завершення культивування у 

кожну пробу уводили колхіцин у кількості 1 мг на 1 мл середовища. Після 

завершення культивування проводили центрифугування протягом 10 хвилин 

при 1000 обертів за хвилину. Після центрифугування виконували аспірацію 

супернатанту і додавали гіпотонічний розчин 0,5 % КСl підігрітий до 

температури 37˚С. Потім на предметне скло з висоти 10-15 см капали 3-4 

каплі клітинної суспензії і висушували. Після гіпотонічної обробки КСІ 

(0,075 М) протягом 20 хвилин клітини фіксували сумішшю етанолу та 

льодяної оцтової кислоти. Клітинну суспензію наносили на мокрі охолоджені 

предметні скельця, висушували. Аналіз препаратів хромосом проводили на 

забарвлених фарбником Гімза препаратах з використанням мікроскопу 

Jenaval (Carl Zeiss, Німеччина) із масляною імерсією при збільшенні у 1000 

разів. При цьому враховували розриви хромосом з утворенням одиничних та 

парних фрагментів (аберації хроматидного та хромосомного типів), пробіли у 
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хромосомах, кільцеві хромосоми або ацентричні кільця, геномні мутації та 

загальну хромосомну нестабільність [62, 94]. 

 Морфометричні показники хромосом визначали за мікрофотографіями 

хромосом, отриманих при великому збільшенні. Хромосоми вирізали і 

вздовж кожної хроматиди робили тонкою голкою проколи, причому 

центромерний прокол робили у найсвітлішій точці центромерного району 

хромосоми. Потім вимірювали відстані між проколами і, плюсуючи їх, 

отримували довжини відповідних пліч хромосом: 

 

 

 

 

 

 

 

де l1, l2, l3, l4 – довжини пліч; Δli – відстань між проколами; n, m, d, k - 

число проколів на відповідних плечах.  

За результатами вимірів визначали середню довжину короткого плеча і 

середню довжину довгого плеча. Центромерний індекс визначали за 

формулою: 

 

 

 

 

де LK
i - довжина короткого плеча i - хромосоми; LД

i – довжина довгого 

плеча тої ж хромосоми; LΣ – загальна довжина хромосомного набору.  

Ідентифікацію хромосом здійснювали за загальноприйнятими 

методиками диференційного фарбування [61, 76] 

Від жеребців отримували по два еякуляти сперми на тиждень на 

підставну кобилу у стані статевої охоти і кріоконсервували за технологією, 
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що розроблена лабораторією штучного осіменіння ІТ НААН [87]. У нативній 

спермі загальноприйнятими методами визначали: зовнішній вигляд; об’єм 

еякуляту у мл; рухливість сперміїв у балах; концентрацію сперміїв у млн в 

мл; кількість патологічних форм сперміїв. Після заморожування-

розморожування сперми визначали: рухливість сперміїв; виживаність 

сперміїв при 37 °С; збереженість сперми [86-87].  

Після заморожування-розморожування сперми за загальноприйнятими 

методиками визначали: рухливість сперміїв у балах; виживаність сперміїв 

при +37°С у годинах; збереженність сперми у відсотках. Кріорезистентність 

або біотехнологічнологічну придатність сперми жеребців визначали у 

відсотках за методикою запропонованою лабораторією штучного осіменіння 

ІТ НААН [86-87]. 

Статистичне опрацювання отриманих результатів досліджень 

проводили за методами варіаційної статистики з визначенням основних 

біометричних величин за Плохінським М.О. [73]. Кореляційно-дисперсійний 

аналіз проводили за допомогою пакету прикладних програм SPSS 11.0 for 

Windows. Різницю між результатами вважали статистично вірогідною при: 

р<0,05-*, р<0,01-**, р<0,001-***. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

 

3.1. Цитогенетичний моніторинг племінного поголів’я коней 

кінних заводів України 

3.1.1. Хромосомні аберації жеребців-плідників кінних заводів 

України. З метою оцінки особливостей хромосомної мінливості племінного 

поголів’я коней України проведено цитогенетичний моніторинг і досліджено 

частоту і спектр спонтанних хромосомних аберацій у жеребців-плідників 

різного віку п’яти порід, що розводяться у чотирьох кінних заводах України 

Біловодської групи.  

Результати досліджень показали, що всі жеребці мали нормальний 

каріотип. Транслокацій та інших аберацій, що змінюють морфологію 

хромосом не виявлено. Спектр аберантних метафаз був представлений 

одиночними і парними фрагментами, кільцевими хромосомами, пробілами та 

розривами хромосом. У жеребців-плідників орловської та російської 

рисистих порід Лимарівського кінного заводу ліміт значень за ознакою 

«кількість аберантних клітин» склав 4,80 – 10,00%. Сумарна частота 

одиночних і парних фрагментів хромосом становила близько половини від 

загальної кількості аберацій, причому частка одиночних фрагментів 

хромосом варіювала від 41,97% до 100,0%, частка парних фрагментів 

хромосом – від 0 до 47,60% (табл. 3.1). 

Дослідженнями хромосомного поліморфізму плідників, що 

утримуються у провідних кінних заводах України, встановлено індивідуальні 

відмінності у спектрі і кількості хромосомних аберацій. За даними таблиці 

3.1 видно, що результати проведеного цитогенетичного моніторингу 11 

жеребців-плідників орловської та російської рисистих порід даного кінного 

заводу демонструють індивідуальну мінливість за широким спектором 

хромосомних аберацій. Так, ліміт значень за показником «кількість 



Таблиця 3.1  

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників Лимарівського кінного заводу (М±m) 

Плідник Кількість 

метафаз 

Аберантні 

клітини 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти, % 

парні 

фрагменти, % 

кільцеві 

хромосом, % 

пробіли та розриви 

хромосом 

орловська рисиста порода 

Казус, 1985 

(Запас - Казарка) 

162 7,43±1,79 55,43±4,64 42,37±2,67 4,20±2,42 4,23 ±7,33 

Памфлет, 1991 

(Фліпер-Призова) 

333 6,45±0,79 49,55±4,46 47,60±4,59 2,83±3,31 3,00 ±3,36 

Капрал, 1983  

(Піон-Карамель) 

200 5,03±0,50 58,33±12,74 41,67±12,74 0,0±0,00 0,00±0,00 

російська рисиста (призова) порода 

Глобус, 1986  

(Сигнал - Генуя) 

365 6,68±1,19 

 

41,97±4,02 30,28±4,55 24,98±6,94 10,07 ±1,87 

Пересвет, 1989 

(Рестліс - Перемена) 

262 6,65±1,51 61,08±12,99 31,33±13,22 7,63±7,95 6,08 ±3,23 

Прогул, 1987  

(Галіфакс- Пляска) 

386 6,87±1,00 64,82±7,47 25,30±7,44 9,90±6,64 5,98 ±2,32 

Сюрприз, 1986 

(Реприз-Сигнальна) 

398 8,17±0,73 47,33±7,72 31,53±3,61 21,15±14,11 5,67 ±2,95 

Компас, 1988  

(Галіфакс- Квінта) 

70 10,0±0,00 50,0±0,00 25,0±0,00 25,0±0,00 14,30±0,00 

Непокорний, 1987  

(Палауз -Находка) 

198 7,17±1,96 64,67±21,01 20,20±12,55 15,17±26,27 6,20 ±5,85 

Галіфакс, 1979  

(Лоугановер - Гугенотка) 

60 10,0±0,00 36,8±0,00 31,6±0,00 31,63±0,00 16,70±0,00 

Форлаф, 1987 

(Реприз - Фейхелия)  

63 4,8±0,00 100,0±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 



 

аберантних клітин» становить від 4,80 % у жеребця Форлафа російської 

рисистої породи до 10 % у жеребців Галіфакса і Компаса цієї ж породи. 

Число виявлених у лімфоцитах крові жеребців аберацій у вигляді 

одиночних і парних фрагментів в середньому складає близько половини від 

загальної кількості аберацій з лімітами від 41,97 % до 100,0 % у групі 

одиночних фрагментів і від 0 до 47,6 % – у групі парних фрагментів.  

Частка кільцевих хромосом у клітинах крові коней даної 

мікропопуляції перебуває у межах 0-31,63 % від загальної кількості 

виявлених аберацій, що може бути пов’язано із несприятливими чинниками 

зовнішнього середовища. В той же час у двох жеребців – Капрала і Форлафа 

– ця аберація відсутня. Найбільша частка пробілів та розривів хромосом (16,7 

%) виявлена у Галіфакса, найменша – у Памфлета (3,0 %), у жеребців 

Капрала і Форлафа вони взагалі були відсутні. Аналізом цитогенетичних 

характеристик коней даної вибірки виявлено плідника, який має значно вищі 

показники хромосомної нестабільності, ніж решта плідників даного 

кінзаводу – це жеребець Галіфакс. 

Нині в Україні цитогенетичні дослідження коней майже не 

проводяться, а якщо такі дослідження мають місце, то рідко враховується 

такий цитогенетичний показник, як наявність пробілів у хромосомах. На наш 

погляд, пробіли у хромосомах необхідно обов’язково враховувати, оскільки, 

внаслідок такої аберації втрачається якась частина генетичного матеріалу, 

яка відповідає за певну функцію чи ознаку тварини.  

Проведений дисперсійний аналіз коней Лимарівського кінного заводу 

показав, що ступінь впливу індивідуального чиннику становить: на кількість 

метафаз із абераціями – 25,6 %; на хромосомну нестабільність (відсоток 

метафаз із аббераціями) – 20,7 %; на загальну кількість аберацій – 22,0 %; на 

кількість аберацій у перерахунку на сто клітин – 19,8 %; на кількість 

одиничних фрагментів хромосом – 23,9 %; на відносну кількість одиничних 

фрагментів хромосом – 32,5 %; на кількість парних фрагментів хромосом – 
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23,2 %; на відносну кількість парних фрагментів хромосом – 38,0 %; на 

кількість кільцевих хромосом – 26,3 %; на відносну кількість кільцевих 

хромосом – 33,1 %.  

Метафазна пластинка жеребця Казуса з пробілами зображена на 

рисинку 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Препарат хромосом жеребця Казуса, ОРП Лимарівський кінний 

завод. Збільшення: об. х 100, ок. х 10. 

 

За результатами цитогенетичного моніторингу жеребців-плідників 

чистокровної верхової породи Стрілецького кінного заводу встановлений 

загальний рівень аберантних клітин у межах 5,15-7,55% від сумарної 

кількості досліджених метафазних клітин, що свідчить про незначну 

мінливість цитогенетичних характеристик у цих тварин (табл. 3.2).



Таблиця 3.2  

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників Стрілецького кінного заводу (М±m) 

Плідник Кількість 

метафаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості  

аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти, % 

парні 

фрагменти, % 

кільцеві 

хромосоми, % 

пробіли та розриви 

хромосом  

чистокровна верхова порода 

Радіус,  1992  

(Суздаль-Ратуша) 

454 5,15±0,65 54,78±6,73 27,85±3,69 17,38±8,75 2,00 ±1,52 

Светоч, 1987  

(Уітсед-Сарбона) 

467 7,55±0,63 42,02±3,08 16,28±11,14 41,72±6,39 5,67 ±1,31 

Вайлд Кінг, 1988  

(Індіан Кінг - Марина) 

407 6,72±0,97 45,55±13,97 27,38±8,28 27,07±11,03 4,83 ±2,22 

Тантал, 1986  

(Афінс-Тайма) 

440 5,65±1,22 60,48±13,59 19,95±9,53 19,62±14,8 3,00 ±1,48 

Грим,  1987 

(Майкоп-Гіда) 

120 7,20±1,10 36,60±11,75 35,07±4,21 28,40±17,63 6,00 ±0,00 

Балтимор, 1982  

(Монконтур - Безенга) 

203 7,50±1,50 38,55±18,55 22,15±7,85 39,30±10,70 4,67 ±4,02 

Чіф Нідабех,1989 

(КінтСлейк-Орміліа) 

69 5,8±0,00 42,9±0,00 28,6±0,00 28,6±0,00 3,00±0,00 

 



 

У жеребця Светоча було 7,55 % метафаз із абераціями і відносно 

стабільнішим виявився каріотип жеребця Радіуса – 5,15 % метафаз із 

абераціями. Високим, але дещо меншим, цей показник спостерігався у 

жеребців Балтимора і Грима – 7,50 і 7,20 % відповідно. 

Частка одиничних і парних фрагментів від загальної кількості 

аберантних клітин складає менше половини аберацій, за виключенням 

жеребців Радіуса і Тантала, у яких цей показник сягає 54,78 і 60,48 % 

відповдно. У всіх жеребців одиничних фрагментів виявлено більше, ніж 

парних і в цілому більше порівняно з нормою. 

Найбільшу кількість парних фрагментів хромосом знайдено у жеребця 

Грима (35,07 %), що на 12,95 % більше, ніж у Балтимора, на 6,47 % більше, 

ніж у Чіфа Нідабеха, на 15,12 %, ніж у Тантала, на 7,69 %, ніж у Вайлд Кінга, 

на 18,79 %, ніж у Светоча та на 7,22 % більше, ніж у Радіуса. 

Середня частка кільцевих хромосом, виявлених у клітинах крові 

жеребців Стрілецького кінного заводу складає 28,87 % від загальної кількості 

аберацій тварин даної групи. Найбільший відсоток кільцевих хромосом 

виявлено у жеребця Балтимора (39,3 %), найменший – у жеребця Радіуса 

(17,38 %). 

У всіх обстежених жеребців-плідників Стрілецького кінного заводу 

було знайдено пробіли і розриви у хромосомах. Частка пробілів та розривів 

хромосом у даній вибірці складає менше 10 % з лімітами 2,0-6,0 %.  

Таким чином, за індивідуальними показниками хромосомної 

нестабільності найбільш аберантним встановлено каріотип жеребця Світоча, 

найменш аберантним – у жеребця Радіуса. 

Частка одиночних і парних фрагментів хромосом складає менше 

половини від загальної кількості аберантних клітин, причому одиночних 

фрагментів виявлено більше, ніж парних, що в цілому більше фізіологічної 

норми. 

 
 



Таблиця 3.3  

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників Деркульського кінного заводу (М±m) 

Плідник Кількість 

метафаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості  

аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти % 

парні 

фрагменти % 

кільцеві 

хромосоми 

% 

пробіли та розриви 

хромосом 

чистокровна верхова порода 

 

Чіф Нідабех, 1989 

(КінтСлейк-Орміліа)  

327 6,84±0,61 34,92±3,89 34,90±4,90 26,84±3,60 8,20 ±1,16 

Лунз Партікуляр, 

1989 (Восл - Смайлс) 

247 7,43±0,79 31,63±10,51 23,50±16,11 30,30±5,30 10,00 ±1,15 

Ясновидець 

1994 (Заман-Дубрава) 

136 5,15±0,35 38,55±18,55 30,00±42,43 31,45±11,45 4,50 ±0,50 * 

Дуплет, 1985  

(Еней-Дербіна) 

391 7,32±0,59 38,32±13,60 25,67±10,27 36,03±8,33 7,00 ±1,88 

Байкал, 2000 

(Аврал-Беляна) 

150 4,65±0,35 38,35±21,65 28,35±11,65 33,35±47,16 5,50 ±0,50* 

Марс, 1989 

(Мавр-Рімлянка) 

53 3,8±0,00 100,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 

Датун, 1991 

(Ават-Дінастія) 

218 5,93±1,03 53,33±10,20 26,67±10,17 20,00±34,64 6,33 ±1,33 

Тантал, 1986 

 (Афінсвуд - Талія) 

70 4,3±0,00 100,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 

Светоч, 1987  

(Відстет- Сорбона) 

76 5,3±0,00 66,7±0,00 33,3±0,00 0,0±0,00 5,0±0,00 
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продовження табл. 

Разгром, 1983  

(Монконтур-Райгнерия) 

64 7,8±0,00 30,0±0,00 30,0±0,00 40,0±0,00 7,0±0,00 

українська верхова порода 

Архітектор, 1993 

 (Хазават-Актриса) 

365 5,42±0,52 61,58±2,32 34,78±2,40 3,64±8,14 2,40 ±1,35* 

Тайнік, 1995  

(Нарцис-Терція) 

147 2,75±0,25 58,35±8,35 41,65±8,35 0,00±0,00 3,50 ±0,50* 

Шанхай, 1993  

(Хазават-Шнека) 

80 2,5±0,00 100,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 

Шорох, 1992  

(Шурф- Хабанера) 

75 4,0±0,00 50,0±0,00 25,0±0,00 25,0±0,00 8,0±0,00 

Хазават, 1983 

(Залог-Хрізантерма) 

67 4,5±0,00 100,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 

Варпад, 1984  

(Вандал-Пава) 

198 7,10±0,56 73,20±13,49 26,80±16,52 0,0±0,00 2,33 ±1,47* 

Парис, 1998 

 (Ісход-Путівка) 

136 5,90±0,10 46,65±13,35 53,35±13,35 0,0±0,00 0,0±0,00 

Бурш, 2001  

(Шорох-Бархатна) 

57 3,5±0,00 100,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 

 

 



Результати цитогенетичного моніторингу 18 жеребців чистокровної і 

української верхових порід Деркульського кінного заводу наведено у таблиці 

3.3. 

Результати цитогенетичного дослідження жеребців чистокровної і 

української верхових порід Деркульського кінного заводу свідчить, що 

частота аберантних клітин у жеребців чистокровної верхової даного кінного 

заводу, склала 5,83% з лімітами 4,3-7,8%, жеребців української верхової 

породи – 4,45% з лімітами 2,5-7,1%. Найбільше аберантних клітин виявлено 

у жеребця Розгрома чистокровної верхової породи (7,8 %), найменше – у 

жеребця Тайніка української верхової породи (2,75 %).  

Найбільша частка одиничних фрагментів хромосом від загальної 

кількості аберацій виявлена у п’яти жеребців: Марса, Тантала, Шанхая 

(рис.3.2), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Каріотип жеребця Шанхая української верхової породи в нормі 

(Деркульський кінний завод). Збільшення: об. ×100; ок. ×10. 
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Хазавата і Бурша і складає 100%, тобто аберації у даних жеребців 

представлені виключно одиночними фрагментами. Відсоток парних 

фрагментів по даній групі коливається у межах 0 - 53,35 %.  

Найбільший відсоток кільцевих хромосом хромосом виявлено у 

жеребця Разгрома (40%), що на 15,0 % більше, ніж у жеребця Шороха, на 

36,36 %, ніж у жеребця Архітектора, більше на 20,0 %, ніж у жеребця Датуна, 

на 6,65 % – ніж у жеребця  Байкала, на 3,97 % – ніж у жеребця Дуплета, на 

8,55 % – ніж у жеребця Ясновидця, на 9,7 % більше, ніж у Лунза 

Партикуляра та на 13,16 % більше, ніж у Чіфа Нідабеха. Аберацій у вигляді 

кільцевих хромосом не встановлено у Хазавата, Варпада, Париса, Бурша, 

Шанхая, Тайніка, Тантала, Светоча, Марса. 

Пробілів і розривів хромосом найбільше зареєстровано у жеребця 

Лунза Партикуляра (10,0 %), вірогідно вище, ніж у жеребців Чіфа Нідабеха, 

Ясновидця, Дуплета, Байкала, Датуна, Светоча, Разгрома, Архітектора, 

Тайніка, Шороха та Варпада(р<0,05). У жеребців Марса, Тантала, Шанхая, 

Хазавата, Париса та Бурша пробілів і розривів хромосом не встановлено.  

Проведений дисперсійний аналіз по Деркульському кінному заводу 

показав, що ступінь впливу індивідуального чиннику становить: на кількість 

метафаз із абераціями – 72,1 % (р<0,01); на хромосомну нестабільність 

(відсоток метафаз із абераціями) – 70,8 % (р<0,01); на загальну кількість 

аберацій – 63,4 % (р<0,05); на кількість аберацій у перерахунку на сто клітин 

– 55,9 %; на кількість одиничних фрагментів хромосом – 49,3 %; на відносну 

кількість одиничних фрагментів хромосом – 64,0 % (р<0,05); на кількість 

парних фрагментів хромосом – 39,4 %; на відносну кількість парних 

фрагментів хромосом – 43,5 %; на кількість кільцевих хромосом – 51,4 %; на 

відносну кількість кольцевих аберацій хромосом – 56,2 %. 

Результати цитогенетичного моніторингу жеребців-плідників 

Новоолександрівського кінного заводу (таблиця 3.4) свідчать про наявність 
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індивідуальної мінливості тварин за основними цитогенетичними 

характеристиками. 

Найбільшу кількість метафаз із абераціями було встановлено у 

Соліста (6 %), Сантіметра (5 %) та Ластика (5,2 %). Рівень хромосомної 

нестабільності у Соліста вищий на 0,8 %, ніж у жеребця Ластика, на 3,4 % - 

за Кур’єра, на 3,5 % - за Ісхода, на 1,82 % - за Тамбура та Вальса, на 1,2 % - за 

Кустарника, на 1,0 % - за Сантіметра, на 1,32 % більше за Настоя. 

Відсоток одиночних фрагментів від загальної кількості аберацій 

найвищий у жеребців Ісход і Кур’єр і становить 100 %. Дещо нижчим цей 

показник у жеребця Ластика (80 %), по 71 % - у Кустарніка і Вальса. 

Найменшим цей показник зафіксовано у Соліста – 42,9 %. 

Парних фрагментів хромосом виявлено у каріотипах жеребців значно 

менше – від повної відсутності їх у жеребців Ісхода, Кур’єра і Ластика до 

29,15 % у Настоя.  

Кільцеві хромосоми виявлені у п’яти із дев’яти жеребців даної 

вибірки. Їх частка складає від 10,42 % до 42,9 % від загальної кількості 

виявлених аберацій. 

Середня частка пробілів і розривів хромосом у каріотипах жеребців 

Новоолександрівського кінного заводу складає 4,64 % з лімітами 0-8 %. 

Проведений дисперсійний аналіз по Новоолександрівському кінному 

заводу показав, що ступінь впливу індивідуального чиннику становить: на 

кількість метафаз із абераціями – 48,8 %; на хромосомну нестабільність 

(відсоток метафаз із абераціями) – 55,6 %; на загальну кількість аберацій – 

28,8 %; на кількість аберацій у перерахунку на сто клітин – 28,4 %; на 

кількість одиничних фрагментів хромосом – 46,5 %; на відносну кількість 

одиничних фрагментів хромосом – 18,0 %; на кількість парних фрагментів 

хромосом – 22,9 %; на відносну кількість парних фрагментів хромосом– 26,8 

%; на кількість кільцевих утворень хромосом – 27,5 %; на відносну кількість 

кільцевих аберацій – 30,9 %. 



Таблиця 3.4 

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників Новоолександрівського кінного заводу (М±m) 

Плідник Кількість 

метафаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості  

аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти % 

парні 

фрагменти % 

кільцеві 

хромосоми 

% 

пробіли та розриви 

хромосом  

новоолександрівська ваговозна порода 

 

Настой, 1990 

 (Ават-Ночка) 

259 4,68±0,07 70,85±10,48 29,15±12,11 0,0±0,00 0,50 ±0,41 

Сантіметр, 1993  

(Стиль-Сабля) 

80 5±0,00 60,0±0,00 40,0±0,00 0,0±0,00 3,0±0,00 

Кустарнік, 1991  

(Репертуар-Корсіка) 

291 4,80±0,29 71,15±11,78 18,15±8,30 10,73±21,45 2,25 ±1,19 

Вальс, 1993  

(Літак-Лібретто)  

381 4,18±0,40 71,53±13,88 18,05±12,33 10,42±11,75 1,67 ±1,40 

Тамбур, 1984  

(Бук-Тезна) 

 

381 4,18±0,40 67,60±11,15 16,65±7,65 15,73±11,18 3,50 ±1,71 
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продовження табл. 

Ісход, 1997  

(Ханой-Ізобара)  

80 2,5±0,00 100,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 

Кур’єр, 1998  

(Репертуар-Кепка) 

77 2,6±0,00 100,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 

Соліст, 1985  

(Стиль-Сакля)  

67 6,0±0,00 42,9±0,00 14,3±0,00 42,9±0,00 8,0±0,00 

Ластик, 1987  

(Сокол-Анта) 

77 5,2±0,00 80,0±0,00 0,0±0,00 20,0±0,00 2,0±0,00 

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 

 

 

 

 

 

 



 

Отже, як видно з отриманих даних індивідуальній фактор має певний 

ступінь впливу на хромосомну нестабільність та кількість аберацій. Тому, на 

нашу думку, необхідно провести аналіз показників цитогенетичного 

моніторингу залежно від кінного заводу (мається на увазі умови оточуючого 

середовища). 

Аналіз середньогрупових значень частоти і спектру хромосомних 

порушень жеребців чотирьох кінних заводів показав відсутність достовірної 

суттєвої різниці між ними за цими показниками, що вказує на спонтанний 

мутаційний процес на хромосомному рівні і виявляє переважно 

індивідуальний поліморфізм, ніж чітко виражений груповий. У дослідженій 

вибірці жеребців не виявлено грубих структурних аномалій хромосом і 

поліплоїдності геному (табл. 3.5). 

У всьому дослідженому масиві у жеребців не виявлено грубих 

структурних і числових аномалій хромосом. Не виявлено і поліплоїдності 

геному у досліджених коней. 

У середньому, найбільша кількість метафаз із абераціями 

спостерігалась у групі плідників Лимарівського кінного заводу, що на 0,55 – 

2,60% більше, ніж у тварин інших кінних заводів. Розмах значень показника 

одиночних фрагментів хромосом складає 48,23% - 71,43% (у тварин 

Стрілецького кінзаводу та тварин Новоолександрівського кінзаводу 

відповідно). 

Кільцеві хромосоми, виявлені у лімфоцитах крові тварин, зазвичай 

певною мірою характеризують рівень несприятливого впливу оточуючого 

середовища на живий організм. Отримані результати моніторингу свідчать, 

що найвищим цей показник виявився у коней Стрілецького кінзаводу. 

Середнє число кільцевих хромосом більше, ніж удвічі, переважає кількість 

кільцевих хромосом у коней Лимарівського і Новоолександрівського кінних 

заводів і більш, ніж на третину перевищує цю ознаку у коней Деркульського 

кінного заводу. Частка пробілів та розривів хромосом у тварин всіх чотирьох 



Таблиця 3.5 

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників обстежених кінних заводів (М±m) 

Кінний завод 

(кількість голів) 

Кількість 

метафаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості 

аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти, % 

парні 

фрагменти, % 

кільцеві 

хромосоми, % 

пробіли та розриви 

хромосом 

Лимарівський 

(11) 

2497 6,98 ±0,38 54,71 ±3,13 32,57±2,68 12,63 ±3,61 2,20 ±0,69 

Стрілецький 

(7) 

2160 6,43±0,39 48,23±4,39 24,23±3,18 27,57±4,41 4,83 ±0,68** 

Деркульський 

(18) 

2857 5,83±0,27 53,60±4,21 27,52±3,39 17,42±4,57 4,07 ±0,74 

Новоолександрівський 

(9) 

1693 4,38±0,19 71,43±5,04 18,07±4,52 10,51±5,91 3,68±0,79 

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 

 



 

кінних заводів складає менше 5% від загальної кількості виявлених 

аберацій.  

Таким чином, у Лимарівському кінному заводі утримується поголів’я 

коней з найбільш нестабільними цитогенетичними характеристиками, 

порівняно з тваринами інших кінних заводів. 

Дисперсійний аналіз отриманих показників цитогенетичного 

моніторингу показав, що ступінь впливу індивідульного чиннику: на 

кількість пробілів та розривів у хромосомах – 46,5 % (р<0,01); на відносну 

кількість пробілів та розривів у хромосомах – 42,6 % (р<0,05). Ступінь 

впливу умов оточуючого середовища кінних заводів: на кількість пробілів та 

розривів у хромосомах – 6,3 % (р<0,05); на відносну кількість пробілів та 

розривів у хромосомах – 4,8 %. 

Проведений дисперсійний аналіз обстежених кінних заводів показав, 

що ступінь впливу технологічного чиннику кінного заводу (сукупність умов 

оточуючого середовища) становить: на кількість метафаз із абераціями – 12,9 

% (р<0,001); на хромосомну нестабільність (відсоток метафаз із абераціями) 

– 15,9 % (р<0,001); на загальну кількість аберацій – 10,3 % (р<0,01); на 

кількість аберацій у перерахунку на сто клітин – 11,0 % (р<0,001); на 

кількість одиничних фрагментів хромосом – 10,6 % (р<0,01); на відносну 

кількість одиничних аберацій хромосом – 9,6 % (р<0,01); на кількість парних 

фрагментів хромосом – 11,3 % (р<0,001); на відносну кількість парних 

фрагментів хромосом – 8,2 % (р<0,01); на кількість кільцевих хромосом – 8,9 

% (р<0,01); на відносну кількість кільцевих хромосом – 10,1 % (р<0,01). 

Отже, проведений аналіз показників цитогенетичного моніторингу 

залежно від сукупності умов оточуючого середовища у кінних заводах 

показав, що вони достовірно пов’язані з показниками хромосомної 

нестабільності племінного поголів’я жеребців-плідників (додаток Г). 

Індивідуальний чинник має більший, але не вірогідний ступінь впливу на 
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показники хромосоної нестабільності жеребців-плідників за структурними 

абераціями. 

3.1.2. Структурні хромосомні аберації жеребців-плідників різних 

вікових груп. Результати, отримані іншими авторами із вивчення залежності 

рівня аберацій від віку є неоднозначними. Але в більшості робіт наводяться 

дані про збільшення або тенденцію до збільшення частоти хромосомних 

аберацій у тварин старшого віку за можливої реєстрації плато у 

повновікових. Наші дослідження структури хромосомних аберацій у коней 

різного віку встановили їх достовірну різницю у повновікових коней і 

старших 16-річного віку (табл. 3.6).  

Найвищий рівень загальної хромосомної мінливості встановлено у 

старих (віком 16 років і більше) плідників, дещо нижчий у повновікових та 

найнижчий – у молодих жеребців, що підтверджується і літературними 

даними щодо інших видів тварин (Ковальова, 2000).У всіх вікових груп із 

аберацій хромосомного типу переважають одиночні фрагменти, яких у 

молодих жеребців (62,75±5,60) було статистично вірогідно більше, ніж у 

повновікових і старих жеребців. Крім того, цей показник був вищий у групі 

повновікових тварин (58,14±3,10), порівняно із старими. 

Відсоток парних фрагментів хромосом становив майже третину від 

загальної кількості аберацій і був майже вдвічі меншим за відсоток 

одиночний фрагментів . Частота клітин із кільцевими хромосомами 

становить п’яту частину загального спектру аберацій у старих і десяту – у 

молодих жеребців. Очевидно, з віком відбувається накопичення даної 

структурної аберації та за рахунок неї збільшується загальна хромосомна 

нестабільність тварин. Кількість пробілів та розривів хромосом не перевищує 

фізіологічну норму, на основі чого можна зробити висновок про 

ефективність репараційних процесів у досліджених нами тварин  



Таблиця 3.6 

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників різних вікових груп (М±m) 

Вікова група 

жеребців-плідників 

(кількість голів) 

Кількість  

метафаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості 

аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти, % 

парні 

фрагменти, % 

кільцеві 

хромосоми, % 

пробіли та розриви 

хромосом 

Молоді,  

4-9 років, 

(5) 

1613 4,31±0,29 62,75±5,60 28,09±5,39 9,16±6,51 2,17±0,68 

Повновікові,  

10-15 років  

(12) 

4373 5,95±0,23 

*** 

58,14±3,10 25,91±2,51 15,70±3,41 3,68 ±0,54 

Старі,  

16 та більше років  

(28) 

3247 7,03±0,31 

*** 

50,24±3,38 26,63±2,52 22,19±3,52 4,80±0,63** 

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 

 



 

Дисперсійний аналіз показав, що ступінь впливу вікової групи 

становить: на кількість метафаз із абераціями – 11,2 % (р<0,001); на 

хромосомну нестабільність (відсоток метафаз із абераціями) – 19,6 % 

(р<0,001); на загальну кількість аберацій – 10,7 % (р<0,001); на кількість 

аберацій у перерахунку на сто клітин – 13,3 % (р<0,001); на кількість 

одиничних фрагментів хромосом – 8,4 % (р<0,01); на відносну кількість 

одиничних фрагментів хромосом – 3,5 %; на кількість парних фрагментів 

хромосом – 5,2 % (р<0,05); на відносну кількість парних фрагментів 

хромосом – 0,2 %; на кількість кільцевих утворень хромосом – 8,4 % 

(р<0,01); на відносну кількість кільцевих хромосом – 5,6 % (р<0,05); на 

кількість пробілів та розривів у хромосомах – 6,4 % (р<0,05); на відносну 

кількість пробілів та розриівів у хромосомах – 8,5 % (р<0,01). 

Кореляційний аналіз показав, що коефіцієнт кореляції (r) віку 

становить: з кількістю метафаз із абераціями - 0,30 (р<0,001); з хромосомною 

нестабільністю (відсоток метафаз із абераціями) - 0,45 (р<0,001); з загальною 

кількістю аберацій - 0,33 (р<0,001); з кількістю аберацій у перерахунку на сто 

клітин - 0,38 (р<0,001); з кількістю одиничних фрагментів хромосом - 0,25 

(р<0,01); з відносною кількістю одиничних фрагментів хромосом - мінус 0,22 

(р<0,01); з кількістю парних фрагментів хромосом - 0,26 (р<0,01); з 

відносною кількістю парних фрагментів хромосом - 0,02; з кількістю 

кільцевих аберацій хромосом - 0,30 (р<0,001); з відносною кількістю 

кільцевих хромосом - 0,25 (р<0,01). 

3.1.3. Структурні хромосомні аберації жеребців-плідників різних 

порід. Для бажаного вдосконалення порід сільськогосподарських тварин, а 

саме коней, слід досконало знати максимум генетичних, в тому числі і 

цитогенетичних, характеристик особин, їх зв’язок з параметрами 

життєдіяльності, закономірності їх формування, збереження і передачі 

наступним поколінням.  
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Результати досліджень  груп тварин досліджених п’яти порід за 

цитогенетичним гомеостазом, показали, що відсоток зафіксованих 

аберантних метафаз у середньому становив 5,87% з діапазоном 

середньогрупових коливань від 4,38 до 7,26 % (табл. 3.7). 

Аналіз динаміки збільшення частоти основних типів аберацій 

хромосом у тварин різних порід виявив, що їх спектр зміщено у бік 

одиночних фрагментів (рис. 3.3). У коней новоолександрівської ваговозної 

породи цей відсоток значно вищий (71,43%), ніж у представників інших 

порід (46,49-67,97%). Частота парних фрагментів менша, порівняно з 

часткою одиночних фрагментів хромосом у коней всіх п’яти досліджених 

порід. Її значення коливається в межах від 18,07% у групі тварин 

новоолександрівської ваговозної породи до 44,81% у коней орловської 

рисистої породи. Частота кільцевих аберацій коливалася у межах від 2,7 % у 

тварин української верхової породи до 27,24% у тварин чистокровної 

верхової породи. Частки пробілів та розривів хромосом у вибірках тварин 

п’яти досліджених порід незначно варіювали від 1,33 до 5,20%. 

Дисперсійний аналіз показав, що ступінь впливу породи становить: на 

кількість метафаз із абераціями – 18,7 % (р<0,001); на хромосомну 

нестабільність (відсоток метафаз із абераціями) – 20,0 % (р<0,001); на 

загальну кількість аберацій – 18,2 % (р<0,001); на кількість аберацій у 

перерахунку на сто клітин – 17,3 % (р<0,001); на кількість одиничних 

фрагментів хромосом – 13,2 % (р<0,001); на відносну кількість одиничних 

фрагментів хромосом – 15,8 % (р<0,001); на кількість парних фрагментів 

хромосом – 13,3 % (р<0,001); на відносну кількість парних фрагментів 
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Рис. 3.3. Діаграми цитогенетичних профілів різних порід коней (1 - 

чистокровна верхова, 2 - орловська рисиста, 3 - російська рисиста, 4 - 

українська верхова, 5 - новоолександрівська ваговозна). 

 

 



Таблиця 3.7 

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників різних порід  

Порода 

(кількість голів) 

Кількість  

метафаз 

Аберантні 

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості 

аберантних клітин (М±m) 

одиночні 

фрагменти, % 

парні 

фрагменти, 

% 

кільцеві 

хромосоми, 

% 

пробіли та 

розриви 

хромосом 

Орловська рисиста 

(3) 

695 6,34±0,60 53,22±3,77 44,81±3,63 3,02±2,38 5,20 ±0,55 

Російська (призова) 

рисиста (8) 

1802 7,26±0,47 55,35±4,21 27,33±2,98**

* 

16,74±4,39* 2,13 ±0,86** 

Чистокровна 

верхова (17) 

3918 6,40 ±0,26 

 

46,49±3,39 25,20±2,57**

* 

27,24±3,24**

* 

2,20 ±0,69** 

Українська верхова 

(8) 

1125 5,01±0,42 67,97±5,19* 29,33±5,74* 2,70±5,29 1,33 ±1,44* 

Новоолексан-

дрівська 

ваговозна (9) 

1693 4,38±0,19** 71,43±5,04** 18,07±4,52**

* 

10,51±5,91 4,68 ±0,79 

 Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 



 

хромосом – 14,3 % (р<0,001); на кількість кільцевих утворень хромосом – 

21,2 % (р<0,001); на відносну кількість кільцевих хромосом – 24,3 % 

(р<0,001); на кількість пробілів та розривів у хромосомах – 17,8 % (р<0,001); 

на відносну кількість пробілів та розривів у хромосомах – 15,4 % (р<0,001). 

Отже, проведений аналіз взаємозв’язоку породного чинника з 

отриманими показниками хромосомної нестабільності показав наявність між 

ними достовірного зв’язку. 

3.1.4. Зв’язок показників хромосомної нестабільності із 

характеристиками репродуктивної функції коней. 3.1.4.1. Зв’язок 

показників хромосомної нестабільності із характеристиками 

репродуктивної функції жеребців.  З метою встановлення можливого 

зв’язку хромосомної нестабільності з репродуктивною функцією жеребців  

одночасно із цитогенетичними характеристиками досліджували фізіолого-

морфологічні характеристики сперми жеребців.  

З таблиці 3.8 видно, що найбільший об’єм еякуляту був у Бриджа, що 

на 57,28 мл більше (р<0,001), ніж у Ізохора, на 22,7 мл – ніж у Града, на 50,71 

мл – ніж у Арала (р<0,001), на 51,0 мл – ніж у Бутафора (р<0,001), на 11,71 

мл – ніж у Азова та на 10 мл більше, ніж у Образця. 

Рухливість сперми була найбільшою у Образця, більшою ніж у Азова, 

Бутафора, Бриджа, Ізохора, Града, Арала на 1,36 бала (р<0,05), 3,0 бали, 1,86, 

2,72, 1,15, 2,43 балів (р<0,001) відповідно. 

Концентрація сперміїв була найбільшою у Азова, що на 38,57 млн 

більше (р<0,05), ніж у Образця, на 6,28 млн, ніж у Бутафора, на 15,0 млн, ніж 

у Бриджа (р<0,05), на 63,57 млн, ніж у Ізохора, на 51,0 млн, ніж у Града та на 

43,14 млн більше, ніж концентрацію сперміїв Арала. 

Патологічних форм сперміїв у жеребця Арала виявлено 16,86±0,40 %, 

що на 1,72 % більше, ніж у Града, на 0,15 %, ніж у Ізохора, на 3,0 %, ніж у 

Бриджа (р<0,01), на 0,29 %, ніж у Бутафора, на 2,0 %, ніж у Азова та на 2,15 

% більше, ніж у Образця (р<0,001). 
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Таблиця 3.8 

Показники нативної сперми жеребців-плідників української верхової 

породи (M±m) 

Плідник Кіль-

кість, 

еякуля-

тів 

Обєۥм 

еякуляту, 

мл 

Рухливість 

сперміїв, 

бали 

Концент-

рація 

сперміїв, 

млн/мл 

Патологічні 

форми 

сперміїв, % 

Образець   т-гн., 2000 

(Аршин-Округа) 

7 80,71±6,17 7,29±0,29 101,0±6,87

* 

14,71±0,18 

Азов           т-гн.,1998 

(Оріон-Арма) 

6 79,00±2,94 5,93±0,41* 139,57±6,71 

** 

14,86±0,26 

Бутафор         гн., 1995 

(Хризолит-Богульница) 

7 39,71±2,28

*** 

4,29±0,18 

*** 

133,29±8,17 

* 

16,57±0,20 

*** 

Бридж       т-гн., 1996 

(Разбор - Бамбуйка) 

7 90,71±1,73 5,43±0,30 

*** 

124,57±5,28

* 

13,86±0,14 

** 

Ізохор         вор., 2002 

(Хитон-Ігуана) 

7 33,43±3,01

*** 

4,57±0,30 

*** 

76,00±9,26 16,71±0,42 

*** 

Град           вор., 2000 

(Архітектор-Габріель) 

6 68,00±10,44 6,14±0,26 88,57±3,88 15,14±0,40 

Арал          вор., 2000 

(Аршин-Александрія) 

6 40,00±1,98

*** 

4,86±0,34 

*** 

96,43±2,62 16,86±0,40 

*** 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

При дослідженні розмороженої сперми жеребців української верхової 

породи було встановлено, що найбільшу кількість еякулятів придатних до 

заморожування було отримано від Образця та Града, що на 16,7 % більше за 

Азова, на 71,43 % - за Бутафора, на 14,29 % - за Бриджа, на 57,14 % - за 

Іхохора та на 66,67 % більше за Арала (табл. 3.9). 

Рухливість сперміїв після розморожування була найбільшою у 

Образця, що на 0,53 бала більше за Азова, на 1,86 бала – за Бутафора 
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(р<0,001), на 1,19 бала – за Бриджа (р<0,001), на 0,93 бала – за Града (р<0,05) 

та на 1,61 бал більше (р<0,001) за Арала. 

 

Таблиця 3.9 

Показники розмороженої сперми жеребців-плідників української 

верхової породи   

Плідник Кіль- 

кість  

отри- 

маних 

еяку- 

лятів 

Кількість 

еяку-

лятів, що 

заморо-

жували 

Кріо-

резис-

тент-

ність, 

 % 

Показники розмороженої сперми 

(M±m) 

рухли-

вість 

сперміїв, 

бали 

вижива-

ність 

сперміїв 

при 37 ˚С, 

годин 

збере- 

женість 

сперміїв, 

% 

Образець   т-гн., 2000 

(Аршин-Округа) 

7 7 100,0 

 

4,36±0,24 3,93±0,26 

** 

58,02±2,49 

Азов    т-гн.,1998 

(Оріон-Арма) 

6 5 83,33 

 

3,83±0,31 3,24±0,26 60,22±3,75 

Бутафор    гн., 1995 

(Хризолит-

Богульница) 

7 2 28,57 2,50±0,00 

*** 

2,75±0,14 54,58±2,67 

Бридж       т-гн., 1996 

(Разбор - Бамбуйка) 

7 6 85,71 

 

3,17±0,17 

** 

3,39±0,14 

** 

58,52±3,38 

Ізохор   вор., 2002 

(Хитон-Ігуана) 

7 3 42,86 

 

2,33±0,17 

*** 

2,89±0,11 52,22±1,47 

Град    вор., 2000 

(Архітектор-Габріель) 

6 6 100,0 3,43±0,20 

* 

3,95±0,30 

** 

56,81±1,72 

Арал   вор., 2000 

(Аршин-Александрія) 

6 2 33,33 

 

2,75±0,14 

*** 

2,63±0,24 

* 

47,50±2,50

* 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

З таблиці 3.9 видно, що виживаність сперміїв за температури 37 С 

найбільшою у Града, що на 0,02 години більше за Образця, на 1,32 години – 

за Арала (р<0,05), на 1,06 годину – за Ізохора (р<0,01), на 0,56 години – за 
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Бриджа, на 1,2 години – за Бутафора (р<0,01) та на 0,71 годину більше за 

виживаність сперміїв плідника Азова. 

Найбільша збереженність сперміїв була у Азова, що на 2,2 % більше 

за Образця, на 5,64 % - за Бутафора, на 1,7 % - за Бриджа, на 8,0 % - за 

Ізохора, на 3,41 % - за Града та на 12,72 % більше (р<0,05) за збереженність 

сперміїв Арала. 

Одночасно із дослідженням фізіолого-морфологічних характеристик 

сперми 7-ми жеребців української верхової породи вивчались їх 

цитогенетичні характеристики (табл. 3.10). 

Аналіз отриманих результатів цитогенетичного дослідження жеребців 

даної вибірки показав широку варіабельність хромосомної мінливості. 

Кількість аберантних клітин у жеребців коливалась від 1,85 % у жеребця 

Града до 11,43 % у жеребця Арала (рис. 3.4). Частки одиночних фрагментів у 

жеребців Образець і Град склали 100 %, тобто інші види хромосомних 

порушень не були знайдені. У решти п’яти жеребців цієї вибірки розмах 

показника одиночних хромосомних фрагментів склав від 26,10 % у жеребця 

Арала до 75,0 % у плідника Азова відповідно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Фрагмент метафазної пластинки (стрілкою – кільцева хромосома). 

Жеребець Арал УВП Харківський кінний завод. Збільшення: об. х 100, ок. х 

10. 
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Таблиця 3.10 

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників української верхової 

породи (М±m) 

Плідник  Кіль-

кість 

мета-

фаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної 

кількості аберантних клітин 

одиничні 

фрагменти, % 

парні 

фрагменти, 

% 

кільцеві 

хромосоми,  

% 

Образець    110 2,65±0,65 100,0±0,00 0,00±0,00 

 

0,00±0,00 

Азов    110 1,85±0,15 75,00±25,00 25,00±35,36 0,00±0,00 

 

Бутафор     160 8,77±0,62 

** 

32,07±6,64 

** 

33,97±3,31 33,97±3,31 

Бридж       100 4,00±0,00 58,35±8,35 

* 

41,65±8,35 0,00±0,00 

Ізохор   160 9,43±0,57 

** 

35,00±7,64 

** 

18,33±11,37 46,67±3,33 

Град     110 1,85±0,15 100,0±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

 

Арал    160 11,43±0,67 

* 

26,10±3,88 

*** 

45,27±6,56 45,27±6,56 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

Середня частка парних фрагментів хромосом у дослідженій групі 

тварин становить 23,46 % із найбільшим значенням у жеребця Арала – 45,27 

% і найменшим у жеребця Ізохора – 18,33 %, не враховуючи відсутність 

таких аберацій у жеребців Образця і Града. Кільцевих хромосом не виявлено 

зовсім у чотирьох жеребців (Образець, Азов, Бридж, Град), у решти – трьох 

жеребців – цей показник склав значення від 33,97 % до 46,67 %. 
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Отже, з проведенних досліджень видно, що жеребці української 

верхової породи з більшою хромосомною нестабільністю мали гірші 

кількісні та якісні показники нативної та деконсервованої сперми. 

Наступним етапом було проведення досліджень з якості сперми та 

цитогенетичних характеристик жеребців-плідників чистокровної верхової 

породи. 

Показники нативної сперми жеребців чистокровної верхової породи 

наведено у таблиці 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Показники нативної сперми жеребців-плідників чистокровної верхової 

породи (M±m) 

Плідник Кіль-

кість, 

еякуля-

тів 

Обєۥм 

еякуляту, 

мл 

Рухли-вість 

сперміїв, 

бали 

Концент-

рація 

сперміїв, 

млн/мл 

Патологічні 

форми 

сперміїв, % 

Мудамер   гн., 2000 

(Данзинг-Нажия) 

7 39,60±4,66 4,40±0,24 88,4±13,16 17,60±0,81 

Самуд     вор., 1997 

(Карлеон-Парк Еппіл) 

7 53,00±7,12 6,20±0,37 

** 

157,8±17,00

* 

16,00±0,63 

Лааєк    гн., 2001 

(Данзинг-Роуз оф 

Тара) 

7 47,00±1,79 4,60±0,24 78,0±7,55 17,60±0,24 

* 

Морфей     гн., 1999 

(Хеллінг-Вілені) 

7 63,04±6,04 

* 

5,60±0,24 

** 

96,40±13,92 16,2±0,58 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

Найбільший об’єм еякуляту серед плідників чистокровної верхової 

породи було встановлено у Морфея, що на 23,44 мл більше (р<0,05) за 

Мудамера, на 10,4 мл – за Самуда та на 16,04 мл більше за об’єм еякуляту 

Лааєка. 
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Рухливість сперміїв була найнижчою встановлена у Мудамера, що на 

1,8 бала менше (р<0,01), ніж у жеребця Самуда, на 0,2 бала – ніж Лааєка та на 

1,2 бала менше (р<0,01) за рухливість нативної сперми Морфея. 

Відсоток патологічних форм був найбільшим у Мудамера та Лааєка, 

що відповідно більше (р<0,05) на 1,6 % та на 1,4 % за Самуда та Морфея. 

Показники розмороженої сперми чистокровних жеребців наведено у 

таблиці 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Показники розмороженої сперми жеребців-плідників  

чистокровної верхової породи  

 

 

Плідник 

Кіль-

кість 

отри-

маних 

еякуля-

тів 

Кіль-

кість 

еяку-

лятів, що 

заморо-

жували 

Кріо- 

резис-

тент-

ність, 

 % 

Показники розмороженої 

сперми (M±m) 

рухливість 

сперміїв, 

бали 

вижива-

ність 

сперміїв 

при 37 ˚С, 

годин 

збере- 

женність 

сперміїв,  

% 

Мудамер  гн.,2000 

(Данзинг-Нажия) 

7 4 57,14 2,33±0,17 2,50±0,29 50,0±0,00 

Самуд  вор., 1997 

(Карлеон-Парк 

Еппіл) 

7 6 85,71 3,10±0,19

* 

3,20±0,25 48,3±1,67 

Лааєк   гн., 2001 

(Данзинг-Роуз оф 

Тара) 

7 3 42,86 2,50±0,00 2,50±0,29 47,2±2,78 

Морфей  гн., 1999 

(Хеллінг-Вілені) 

7 6 85,71 2,67±0,11 3,50±0,32 50,28±2,37 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 
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З таблиці 3.12 видно, що найбільший відсоток кріорезистентних 

еякулятів було отримано від жеребців Морфея та Самуда, що на 28,57 % 

більше, ніж у жеребця Мудамера та на 42,85 % більше, ніж у жеребця Лааєка. 

Після розморожування найбільша рухливість сперміїв виявлена у 

жеребця Самуда, що на 0,77 балів більше (р<0,05), ніж у Мудамера, на 0,6 

бала – ніж у Лааєка (р<0,05) та на 0,43 бала більше (р<0,05) за рухливість 

розмороженої сперми Морфея. 

Термін виживаності сперміїв найтривалішим  встановлений у жеребця 

Морфея, а найменшим у жеребців Мудамера та Лааєка. Найбільша 

збереженність сперміїв – у Морфея та Мудамера, а найменша – у Лааєка та 

Самуда. 

Результати цитогенетичного дослідження жеребців-плідників 

чистокровної верхової породи наведено у таблиці 3.13. 

 

Таблиця 3.13 

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників чистокровної 

 верхової породи (М±m) 

 

 

Плідник  

Кіль-

кість 

мета-

фаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної 

кількості аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти, % 

парні 

фрагменти, % 

кільцеві 

хромосоми, % 

Мудамер    110 7,50±2,50 35,40±2,10 20,85±4,15 43,75±6,25 

 

Самуд      110 4,65±1,35 50,00±16,7 50,00±16,7 0,00±0,00 

 

Лааєк        110 8,50±3,50 22,65±5,95 12,50±17,68 64,85±6,55 

 

Морфей      110 3,65±0,35 87,50±12,5 

* 

12,50±17,68 0,00±0,00 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 
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Аналіз отриманих даних  цитогенетичного дослідження свідчить, що 

із чотирьох жеребців найбільша кількість аберантних клітин знайдена у 

жеребця Лааєка, що на 6,0 % більше, ніж у Морфея, на 6,5 % більше, ніж у 

Самуда та на 2,5 % більше, ніж у Мудамера. 

Кількість одиночних фрагментів хромосом була найбільшою у 

Морфея, що на одну більше (р<0,05), ніж у жеребця Лааєка, на 1,5 – у Самуда 

та на 0,5 більше, ніж у Мудамера. Відносна кількість одиночних фрагментів 

хромосом була найбільшою у Морфея, що на 64,85 % більше (р<0,05), ніж у 

Лааєка, на 37,5 % - ніж у Самуда та на 52,1 % більше (р<0,05), ніж у 

Мудамера. 

Відносна кількість парних фрагментів хромосом у середньому по 

групі становила 19,77 % з лімітами від 12,5 % до 50,0 %, причому розрив у 

величині даного показника у жеребця Самуда склав більше 30 % порівняно із 

іншими трьома Жеребцями (Мудамером, Лааєком і Морфеєм). 

Аберації у формі кільцевих хромосом виявлено у двох із чотирьох 

жеребців – у Мудамера (43,75 %) і на в півтора рази більше у жеребця 

Лааєка. У жеребців Самуда та Морфея кільцевих хромосом  не було 

знайдено. 

Показники нативної сперми жеребців-плідників ганноверської та 

тракененської порід наведено у таблиці 3.14. Серед плідників ганноверської 

породи найбільший об’єм еякуляту був у Маркузі, що на 5,4 мл більше, ніж у 

жеребця Монакко та на 10,4 мл більше, ніж у Сандроз-Діаманта. Рухливість 

нативної сперми була найвищою у Сандроз-Діаманта, що на 0,2 бала вище, 

ніж рухливість сперми жеребця Монакко та на 1,8 бала більше (р<0,001), ніж 

у жеребця Маркузі. Найгустішою сперма виявилась у жеребця Сандроз-

Діаманта – її концентрація склала 119,0 млн/мл, що на 21,0 млн більше, ніж у 

Монакко та на 15,2 млн більше, ніж у жеребця Маркузі.  

Цитологічний аналіз виявив у мазках сперми всіх жеребців різну 

кількість патологічних форм. Найменша їх кількість знайдена у жеребця 
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Монакко, що на 0,6 % менше, ніж у Сандроз-Діаманта та на 1,8 % менше 

(р<0,05), ніж у Маркузі.  

 

Таблиця 3.14 

Показники нативної сперми жеребців-плідників ганноверської та 

тракененської порід (M±m) 

Плідник Кіль-

кість, 

еякуля

-тів 

Обєۥм 

еякуляту, 

мл 

Рухли-

вість 

сперміїв, 

бали 

Концент-

рація 

сперміїв, 

млн/мл 

Патологіч-

ні форми 

сперміїв, % 

ганноверська порода 

Сандроз-Діамант  

вор., 2001 (СандроХіт-

Герман Діамант) 

7 61,40±8,10 6,40±0,24 119,0±15,72 16,60±0,51 

Монакко  вор.,2000 

 (Матула-

Вальцеркенігін) 

7 66,40±7,24 6,20±0,20 98,00±8,77 16,00±0,55 

Маркузі    кар., 1992  

(Мачо-Ломбардай) 

7 71,80±6,30 4,60±0,24 

*** 

103,8±22,67 17,80±0,20 

* 

тракененська порода 

Трон          гн., 2000 

(Ескадрон-Табань) 

7 98,44±5,65 5,4±0,18 139,89±9,20 15,56±0,60 

Пеон          гн.,1991 

(Еол-Прима) 

5 133,6±13,60

*** 

5,70±0,30 102,8±12,99 18,60±3,52 

Арлеан       гн.,1989 

(Асисвуд-Айра) 

5 33,40±2,66 5,40±0,24 78,20±5,47 13,40±1,21 

Проспект бул., 1995 

(Елефант-Провінція) 

5 81,20±8,13 5,60±0,24 73,40±5,87 17,00±2,30 

 Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

Серед плідників тракененської породи найбільший об’єм еякуляту був 

у жеребця Пеона, що на 35,16 мл більше, ніж у Трона, на 100,2 мл – ніж у 

Арлеана (р<0,001) та на 52,4 мл більше, ніж у Проспекта. Найбільша 

рухливість нативної сперми була у Пеона, що на 0,1 бала більше, ніж у 
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Проспекта, на 0,3 бала – ніж у Арлеана та на 0,26 бала більше, ніж рухливість 

нативної сперми Трона. 

Найбільше патологічних форм сперміїв знайдено у жеребця Пеона, що 

на 5,2 % більше, ніж у Арлеана, на 1,6 % - ніж у Проспекта, на 3,04 % більше, 

ніж у Трона. 

Показники розмороженої сперми ганноверських та тракененських 

жеребців наведено у таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 

Показники розмороженої сперми жеребців-плідників ганноверської та 

тракененської порід  

 

Плідник 

Кіль-

кість,  

еякуля-

тів 

Кіль-

кість 

еяку-

лятів, 

що 

заморо-

жували 

Кріо- 

резис- 

тент-

ність, 

 % 

Показники розмороженої сперми 

(M±m) 

рухли-

вість 

сперміїв, 

бали 

вижива-

ність 

сперміїв 

при 37 ˚С, 

годин 

збере- 

женість 

сперміїв, 

% 

ганноверська порода 

Сандроз-Діамант  

вор., 2001 

(СандроХіт-Герман 

Діамант) 

7 7 100,0 3,50±0,22 4,10±0,33 53,86±1,62 

Монакко  вор.,2000 

 (Матула-

Вальцеркенігін) 

7 6 85,71 3,50±0,16 3,25±0,28 55,16±1,74 

Маркузі   кар., 1992 

(Мачо-Ломбардай) 

7 3 42,86 2,33±0,17

** 

2,50±0,29

* 

46,67±3,33 

тракененська порода 

Трон        гн., 2000 

(Ескадрон-Табань) 

7 6 85,71 3,17±0,19 2,94±0,10 58,33±3,38 

Пеон        гн.,1991 

(Еол-Прима) 

5 3 60,00 2,20±0,34 2,50±0,39 39,38±6,88 

Арлеан     гн.,1989 

(Асисвуд-Айра) 

5 4 80,00 2,40±0,51 2,10±0,46 43,66±8,57 

Проспект бул., 1995 

(Елефант-

Провінція) 

5 3 60,00 2,50±0,27 2,10±0,43 44,34±3,51 

 Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 
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Аналіз таблиці свідчить, що серед жеребців ганноверської породи 

найбільший відсоток кріорезистентних еякулятів був у Сандроз-Діаманта, що 

на 14,29 % більше, ніж у жеребця Монакко та на 57,14 % більше, ніж у 

жеребця Маркузі.  

Найбільша рухливість сперміїв після розморожування була у Сандроз-

Діаманта та Маркузі, що на 1,17 бала більше (р<0,01), ніж у Монакко. 

Найтривалішою зафіксована виживаність сперміїв у жеребця Сандроз-

Діаманта, що на 0,85 години більше, ніж у Монакко та на 1,6 години більше 

(р<0,05), ніж у Маркузі.  

Збереженність сперміїв найвищою була у Монакко, що на 1,3 % 

більше, ніж у Сандроз-Діаманта та на 8,49 % більше, ніж у Маркузі. 

Серед плідників тракененської породи набільший відсоток 

кріорезистентних еякулятів було встановлено у Трона, що на 5,71 % більше, 

ніж  Арлеана, на 25,71 % більше, ніж у жеребців Пеона та Проспекта. 

Рухливість розмороженої сперми найвищою була у Трона, що на 0,97 

балів більше, ніж у Пеона, на 0,77 бала більше, ніж у Арлеана та на 0,67 бала 

більше, ніж у Проспекта. Виживаність сперміїв була найтривалішою 

виявилась у жеребця Трона, що на 0,44 години більше, ніж у Пеона, на 0,84 

години більше, ніж у Арлеана та Проспекта. Збереженність сперміїв була 

найбільшою у Трона, що на 18,95 % більше, ніж у Пеона, на 14,67 % більше, 

ніж у Арлеана та на 13,99 % більше, ніж збереженність сперміїв Проспекта. 

Результати досліджень свідчать, що найбільша кількість метафазних 

клітин із абераціями виявлена у жеребців у Маркузі гановерської породи та 

Трона тракененської породи. Дещо нижчий (на 16-20%) цей показник у 

жеребців Пеона і Арлеана тракененської породи майже вдвічі менший у 

жеребців Сандроз-Діаманта та Монакко (табл. 3.16).  

Допустимий рівень хромосомної нестабільності демонстрували 

плідники Сандроз-Діамант та Монакко. Підвищений рівень хромосомної 
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нестабільності мали плідники Маркузі – на 2,05 % більше допустимого рівня, 

Трон – на 1,5 %, Пеон – на 0,9 %, Арлеан – на 0,5 % та Проспект – на 0,75 %.  

 

Таблиця 3.16 

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників ганноверської і 

тракененської порід (M±m) 

Плідник  Кіль-

кість 

мета-

фаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної 

кількості аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти, 

% 

парні 

фрагменти, 

% 

кільцеві 

хромосоми,  

% 

ганноверська порода 

Сандроз-

Діамант  

105 3,82±0,18 100,0±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Монакко  105 3,82±0,18 

 

66,70±0,00 33,30±0,00 0,00±0,00 

Маркузі    115 7,05±2,05 14,60±2,10 

*** 

16,65±23,55 68,75±18,75 

тракененська порода 

Трон  110 6,50±1,50 

 

46,65±13,35 26,65±6,65 26,65±6,65 

Пеон      119 5,90±0,10 

** 

38,10±4,80 

** 

29,80±13,10 32,15±17,85 

Арлеан    110 5,50±0,50 29,15±4,15 

** 

20,85±4,15 50,00±0,00 

Проспект  140 5,75±0,25 

* 

38,10±4,80 

** 

30,95±2,35 30,95±2,35 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

Кількість одиночних фрагментів хромосом у клітинах плідників 

ганноверської та тракененської порід відзначалась великою мінливістю: 

ліміти показника становили 14,6-100,0 % з середнім значенням 41,66 %. 

Найбільше одиночних фрагментів хромосом виявлено у жеребця Сандроз-

Діаманта (100,0 %), на 33,3 % менше одиночних фрагментів у жеребця  
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Монакко, на 85,4 % – у Маркузі (р<0,001), на 53,35 % – у Трона, на 61,9 % –у 

Пеона (р<0,01), на 70,85 % – у Арлеана (р<0,01) та на 61,9 % менше (р<0,01) 

у жеребця Проспекта.  

Найбільший відсоток парних фрагментів хромосом було у Монакко, 

на 16,65 % менше у Маркузі, на 6,65 % – у Трона, на 3,5 % – у Пеона, на 

12,45 % – у Арлеана та на 2,35 % менше у жеребця Проспекта. 

Кільцевих хромосом не знайдено у клітинах жеребців Сандроз-

Діаманта та Монакко. Найбільша кількість кільцевих аберацій хромосом була 

у Маркузі, майже вдвічі менше у жеребців Пеона, Проспекта і Трона і на 

четверть менше у жеребця Арлеана. 

Показники нативної сперми жеребців залежно від породи наведено у 

таблиці 3.17. 

Таблиця 3.17 

Показники нативної сперми жеребців-плідників різних порід (M±m) 

Порода 

(кількість 

голів) 

 

Кількість 

отриманих 

еякулятів 

Показники нативної сперми (M±m) 

обєۥм 

еякуляту, 

мл 

рухливість 

сперміїв, 

бали 

концент- 

рація 

сперміїв, 

млн/мл 

патологічні 

форми 

сперміїв, % 

Українська  

верхова (7) 

46 61,65±3,60 5,50±0,18 108,49±3,96 15,53±0,19 

Ганноверська 

(3) 

21 66,53±4,04 5,73±0,25 106,93±9,24 16,80±0,31 

Чистокровна 

верхова (4) 

28 50,65±3,12 5,20±0,21 105,15±9,40 16,85±0,33 

Тракененська 

(4) 

22 88,63±7,84 5,52±0,11 105,46±7,58 16,04±0,94 
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Найбільший об’єм еякуляту отримано від жеребців тракененської 

породи (середній об’єм еякуляту – 88,63 мл). На третину в середньому менші 

еякуляти продукували жеребці української верхової і гановерської порід і 

вдвічі менші еякуляти отримали від жеребців чистокровної верхової породи.  

За показником рухливості спермїв еякуляти від усіх жеребців, які 

досліджувались, відрізнялись незначно, різниця у показниках становила 

менше одного бала.  

Найвище значення концентрації сперми визначили у жеребців 

української верхової породи (108,49 млн/мл) і найнижче – у плідників 

чистокровної верхової породи (105,15 млн/мл). 

Відсоток патологічних форм сперміїв у плідників досліджених порід 

не виявив суттєвої міжпородної різниці. 

З даних таблиці 3.18 видно, що найбільший відсоток кріорезистентних 

еякулятів було одержано від плідників ганноверської породи, що на 15,32 % 

більше, ніж від жеребців української верхової породи, на 8,33 % більше, ніж 

від жеребців чистокровної верхової породи та на 3,46 % більше, іж від 

плідників тракененської породи.  

Рухливість розмороженої сперми була найбільшою у плідників 

української верхової породи, що на 0,18 бала більше, ніж у плідників 

ганноверської породи, на 0,7 бала більше, ніж у плідників чистокровної 

верхової породи та на 0,74 бала більше, ніж у жеребців тракененської породи. 

Виживаність сперміїв при 37°С була найбільшою у ганноверської 

породи, що переважає плідників української і чистокровної верхових порід 

на 0,17 і 0,36 годин і тракененської 0,89 годин відповідно. 
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Таблиця 3.18 

Показники розмороженої  сперми жеребців-плідників різних порід 

(M±m) 

Порода 

(кількість 

голів) 

Кіль-

кість 

отрима-

них 

еякуля-

тів 

Кількість 

еякулятів, 

що заморо-

жували 

Кріо- 

резистен- 

тність, 

 % 

Показники розмороженої  

сперми (M±m) 

рухли-

вість 

сперміїв, 

бали 

вижива-

ність 

сперміїв 

при 37 ˚С, 

годин 

збере- 

женність 

сперміїв,  

% 

Українська  

верхова (7) 

46 28 60,87 3,41±0,14 3,22±0,14 55,23±1,71 

Ганноверськ

а (3) 

21 16 76,19 3,23±0,18 3,39±0,24 52,70±1,45 

Чистокровна 

верхова (4) 

28 19 67,86 2,71±0,10 3,03±0,17 49,12±1,04 

Тракененська 

(4) 

22 16 72,73 2,67±0,17 2,50±0,16 48,41±3,00 

 

Збереженість сперміїв найбільшою виявлена у жеребців української 

верхової породи, що на 2,53 % більше, ніж у жеребців ганноверської породи, 

на 6,11 % більше, ніж у жеребців чистокровної верхової породи та на 6,82 % 

більше, ніж у плідників тракененської породи. 

З даних таблиці 3.19 видно, що у тварин, що загальна частота 

аберантних клітин у плідників української і чистокровної верхових порід, 

гановерської і тракененської порід була приблизно на одному рівні. 

Допустимий рівень хромосомної нестабільності (до 5% аберантних клітин) 

встановлено лише у вибірці жеребців гановерської породи. Тварини 

тракененської породи перевищували допустимий рівень на 0,91%, 

чистокровної верхової – на 1,08 %, української верхової – на 1,45 %. 
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Таблиця 3.19 

Структурні аберації хромосом жеребців-плідників різних порід (М±m) 

Порода 

(кількість 

голів)  

Кіль-

кість 

мета-

фаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної 

кількості аберантних клітин 

одиничні 

фрагменти, 

% 

парні 

фрагменти, 

% 

кільцеві 

хромосоми, 

 % 

 Українська  

 верхова (7) 

910 6,45±0,99 55,66±7,74 25,06±6,26 22,22±7,52 

 Чистокровна  

 верхова (4) 

440 6,08±1,14 48,89±10,07 23,96±8,62 27,15±15,24 

 Ганноверська  

 (3) 

325 4,90±0,86 60,43±15,73 16,65±10,53 22,92±26,47 

 Тракененська 

 (4) 

479 5,91±0,33 38,00±3,75 27,06±3,27 34,94±4,96 

 

Найбільший відсоток аберантних клітин встановлено у жеребців 

української верхової породи, менше одного відсотка виявлено у тварин 

чистокровної верхової і на 1,55 та 0,54 % більше, ніж у жеребців гановерської 

і тракененської порід відповідно. 

Частка одиночних фрагментів хромосом склала більше половини 

загальної кількості виявлених хромосомних аберацій у тварин усіх 

досліджених порід. Найбільший відсоток одиночних фрагментів хромосом 

було встановлено у ганноверської породи, що на 22,43 % більше, ніж у 

жеребців тракененської породи, на 11,54 % більше, ніж у чистокровної 

верхової породи та на 4,77 % більше, ніж у тварин української верхової 

породи. 
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Відносна кількість парних фрагментів хромосом була найменшою у 

жеребців ганноверської породи, а інші обстежені породи не мали великих 

розбіжностей за цією ознакою. 

Відносна кількість кільцевих аберацій хромосом була найбільшою у 

плідників тракененської породи, що на 12,02 % більше, ніж у жеребців 

ганноверської породи, на 7,79 % та на 12,72 % більше, ніж у жеребців 

чистокровної та української верхових порід відповідно. 

Важливим завершальним етапом досліджень ймовірного зв’язку 

показників цитогенетичного моніторингу з показниками сперми жеребців є 

встановлення коефіцієнту кореляції (табл. 3.20).  

Аналіз корелятивних зв’язків свідчить, що існує позитивний 

корелятивний зв’язок між частотою хромосомних аберацій у клітинах 

досліджених тварин і кількістю патологічних форм сперміїв у цих же тварин. 

Зв’язок між показниками хромосомної мінливості і технологічними 

показниками сперми виявився негативним з різним ступенем достовірності. 

Встановлено, що жеребці української та чистокровної верхової порід з 

більшою хромосомною нестабільністю мали гірші кількісні та якісні 

показники нативної та розмороженої сперми (рис. 3.5). 

Встановлено позитивний кореляційний зв’язок між частотою 

одиночних фрагментів хромосом і рухливістю сперми, в той же час 

рухливість сперми негативно корелює із частотою кільцевих хромосом 

(р<0,01). 

Відсоток патологічних форм сперміїв достовірно корелює (р<0,05) із 

кількістю одиночних фрагментів хромосом. Встановлено досить високий 

негативний зв’язок (-0,44) між рухливістю та виживаністю сперміїв після 

розморожування і загальною кількістю аберацій та із частотою парних 

фрагментів (р<0,001). 



Таблиця 3.20 

Зв’язок показників цитогенетичного моніторингу з репродуктивними показниками жеребців 

Показники 

цитогенетичного  

моніторингу 

Коефіцієнт кореляції (r) із: 

з об’ємом 

еякуляту 

з рухливістю 

сперміїв 

 концентрацією 

сперміїв 

 % 

патологічних 

форм сперміїв 

 рухливістю 

сперміїв після 

розморожуван

ня 

виживаністю 

сперміїв після 

розморожуван

ня 

збереженністю 

сперміїв 

Частота  метафаз 

із абераціями 

- 0,18 - 0,46** - 0,07 0,22 - 0,43* - 0,44* - 0,34 

Частота 

хромосомна 

нестабільність, % 

- 0,23 - 0,44*

* 

- 0,03 0,2 - 0,38* - 0,39* - 0,28 

Частота  

одиночних 

фрагментів  

- 0,06 0,46* 0,01 - 0,18 - 0,50** 0,55*** 0,47** 

Частота парних 

фрагментів 

хромосом 

- 0,13 -0,14 -0,04 0,26 -0,39* -0,39* - 0,38* 

Частота кільцевих 

хромосом 

-0,15 -0,47** -0,25 0,16 -0,47** -0,45* -0,37* 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 



 

 

 

Рис. 3.5. Гістограма встановлення зв’язку між: а) частотою клітин з 

абераціями і об’ємом еякуляту жеребців; б) частотою клітин з абераціями і 

кількістю патологічних форм. 

 

 Встановлено вірогідну позитивну кореляцію між відсотком 

патологічних форм сперміїв і частотою всіх груп аберацій (коефіцієнт 

кореляції – від 0,16 до 0,26). Достовірний від’ємний коефіцієнт кореляції 

встановлено між рухливістю сперміїв, їх концентрацією, об’ємом еякуляту та 

кількістю метафаз із абераціями у лімфоцитах крові цих тварин (р<0,01) (рис. 

3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.6. Гістограма встановлення кореляційного зв’язку між частотою 

аберацій хромосом і характеристиками сперми жеребців. 
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3.1.4.2. Зв’язок хромосомної мінливості з репродуктивною 

функцією конематок та розробка способу підвищення запліднюваності 

кобил. Важливою проблемою практичного конярства є отримання приплоду 

від маток з порушеннями статевих циклів. Виявити порушення відтворної 

здатності тварин у ранньому віці дозволяють цитогенетичні методи.  

Однак інформація про проведення цитогенетичного дослідження кобил 

с гіпофункцією яєчників наразі відсутня.  

Нами досліджено цитогенетичні характеристики 9 кобил 

Олександрійського кінного заводу із найпоширенішою формою порушення 

статевих циклів - гіпофункцією яєчників, яку діагностували за допомогою 

ультразвукового сканеру «Aquila Pro» для ветеринарії з ректальним лінійним 

зондом (6-8 МГц) (рис 3.7). Усім кобилам з гіпофункцією яєчників було 

рекомендовано поліпшення умов годівлі, додатковий моціон та комплексне 

ветеринарне лікування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.7. – Гіпофункціональний яєчник з трьома фолікулами. 
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Рис. 3.8. – Фізіологічно нормальний яєчник з фолікулом.  

 

 

У даних тварин було відібрано зразки венозної крові і проведено 

цитогенетичне дослідження. Аналіз хромосомних препаратів даної групи 

тварин показав, що кобили мають різний рівень частоти хромосомних 

аберацій: від найменшого 1,90 % у кобили Бабіри (рис. 3.8) до 21,55 % у 

кобили Бікари. За літературними даними відомо, що перевищення частоти 

аберацій у лімфоцитах периферійної крові тварини 3-відсоткового порогу 

свідчить про навантаження на хромосомний апарат клітини і, як правило, 

спричинює негативний вплив на репродуктивну функцію тварини (Бакай, 

2014).  

На основі аналізу джерел літератури за допустимий рівень наявності у 

тварин хромосомних аберацій прийняли показник 3 %. 
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Виходячи з цього, ми згрупували досліджуваних нами кобил у дві 

групи: із допустимим та підвищеним рівнями хромосомної нестабільності 

(табл.3.21 ). 

 

Таблиця 3.21 

Хромосомні аберації племінних кобил української верхової породи з 

гіпофункцією яєчників  

Групи кобил Дослід-

жено 

метафа

з 

Аберан-

тні 

клітини, 

% 

Структура аберацій хромосом від 

загальної кількості аберантних 

клітин, % (М±m) 

одиночні 

фрагменти 

парні 

фрагменти 

кільцеві 

хромосоми 

З підвищеним 

рівнем 

хромосомної 

нестабільності 

485 
13,91±1,50 

*** 

9,50±0,92 

*** 

6,60±0,65 

*** 
1,40±0,38 

З допустимим 

рівнем 

хромосомної 

нестабільності 

336 
3,04±0,28 

*** 

1,50±0,19 

*** 

1,25±0,16 

*** 
0,00±0,00 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

Конематки першої групи характеризувались більш високою 

хромосомною нестабільністю порівняно з кобилами другої групи. 

Одиночних фрагментів хромосом у маток другої групи, що відновили 

репродуктивну функцію, було менше на 8 % (р<0,001). Кількість парних 

фрагментів хромосом була більшою у кобил першої групи, що не 

запліднились, на 5,35 % (р<0,001). Кільцевих аберацій хромосом у кобил 

другої групи не було встановлено. 
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Дані по кожній кобилі наведено у таблиці 3.22. 

Таблиця 3.22 

Частота і спектр структурних аберації хромосом племінних кобил 

української верхової породи з гіпофункцією яєчників (М±m) 

Кобила  Кіль-

кість  

мета-

фаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка видів аберацій хромосом від 

загальної кількості аберантних клітин, % 

одиничні 

фрагменти 

парні 

фрагменти 

кільцеві 

хромосоми 

конематки з підвищеним рівнем хромосомної нестабільності 

Імпоза    

  

105 9,40±0,10 7,50±0,50 7,00±0,0 0,50±0,71 

Асіна       98 12,25±0,05 

** 

6,50±0,50 6,00±0,00 0,00±0,00 

Арда       

 

92 16,20±0,10 

*** 

13,50±0,50* 6,00±0,00 1,50±0,50 

Бікара     102 21,55±0,05 

** 

12,00±0,00* 10,00±0,00 1,50±0,50 

Ітапа         88 10,15±0,05 

* 

8,00±0,00 4,00±0,00 3,00±0,0 

конематки з допустимим рівнем хромосомної нестабільності 

Абба   

ож. 31.01.12 

(ж) 

78 3,80±0,80 2,00±0,00 1,00±0,00 0,00±0,00 

Ахма    

ож. 17.01.12 

(к) 

69 2,85±0,05 

** 

1,00±0,00 2,00±0,00 0,00±0,00 

Бабіра  

ож. 1.01.12 (к) 

105 1,90±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 0,00±0,00 

Бахма 

ож. 3.01.12 (ж) 

84 3,60±0,60 2,00±0,00 1,00±0,00 0,00±0,00 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 
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З даних таблиці видно, що кобили Імпоза, Асіна, Арда, Бікара та Ітапа 

мали підвищений рівень хромосомної нестабільності відповідно на 6,40 %, 

9,25 %, 13,20 %, 19,55 % та 7,15 % порівняно з нормою. 

Каріотип кобил в нормі зображено на рисунку 3.9. 

Рис. 3.9. Каріотип кобили Отважна УПВ (Харківський кінний завод)  

в нормі. Збільшення: об. х 100, ок. х 10. 

 

Після штучного осіменіння розмороженою спермою кобили, що мали 

рівень хромосомної мінливості нижче 3%, запліднились та народили лошат, а 

матки з підвищеним рівнем хромосомної нестабільності (вище 3%) навіть 

після проведення ветеринарних заходів не відновили свою репродуктивну 

функцію.  
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Аналіз впливу рівня хромосомної нестабільності у жеребців на їх 

репродуктивну функцію дослідили шляхом порівняння двох тварин із різною 

кількістю аберацій у соматичних клітинах і якістю їх сперми. Так, у жеребця 

Образця виявили рівень хромосомної нестабільності менше 3 % і встановили, 

що у нього високі показники нативної і розмороженої сперми. У жеребця 

Трона цитогенетичним аналізом встановлено рівень хромосомної 

нестабільності вище 3% і показники якості його сперми виявились нижчими, 

ніж у попереднього жеребця: рухливість нативної і розмороженої сперми 

була меншою на 3 і 2 бали відповідно (7,29±0,29 і 5,44±0,18 балів проти 

4,36±0,24 і 3,17±0,19 балів відповідно). Кількість патологічних форм сперміїв 

у Образця за цитологічним аналізом була меншою, ніж у Трона на 0,85%. 

Осіменіння спермою даних жеребців по 5 кобил, які в свою чергу мали рівень 

хромосмної нестабільності менше 3% показав, що жеребець української 

верхової породи Образець з допустимим рівнем хромосомної нестабільності 

та високими показниками якості сперми забезпечив вихід лошат на рівні 

80%. У жеребця тракененської породи Трона з дещо нижчими якісними 

показниками сперми, але з підвищеним (на 3,5 % вищим, ніж допустимий) 

рівнем хромосомної мінливості вихід лошат становив 20% ( приплід 

отримали від однієї кобили з п’яти осіменених його спермою) (табл. 3.23). 

 

Таблиця 3.23 

Результати штучного осіменіння кобил української верхової породи 

розмороженою спермою  

Кобила Спермою якого 

жеребця проведено 

штучне осіменіння 

у 2008 році 

Результат 

штучного 

осіменіння  

у 2009 році 

Вихід 

лошат, 

% 

Фантастіка  гн., 2006   

(Клівер – Фантастіка) 

Образець  

 

народилося 

лоша 

80,00 

Агахова гн., 2002   

(Храп – Академія) 

Образець 

 

народилося 

лоша 

Таверна  вор., 1994   

(Аршин – Теберда) 

Образець 

 

народилося 

лоша 
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продовження табл. 

Ахавая  руд., 2000 

 (Храп - Архі) 

Образець 

 

народилося 

лоша  

 

Амиранда гн., 1999 

(Радіус-Аманда) 

Образець холоста 

Ехінацея  гн., 2000    

(Храп - Епіграма) 

Трон 

 

холоста 20,00 

Академія  гн., 1994  

(Іріс - Арфа) 

Трон 

 

холоста 

Балтія  т.гн., 1994 

(Азот – Береза)  

Трон 

 

холоста 

Техніка   гн., 1991  

(Хозяін - Троянда) 

Трон 

 

холоста 

Каюта  гн.,1994 

(Тантал-Аніта) 
Трон 

народилося 

лоша 

 

На основі результатів цитогенетичного моніторингу та узагальнення 

отриманих даних було розроблено спосіб підвищення запліднюваності кобил 

та отримано патент на корисну модель № 95909 «Спосіб підвищення 

запліднюваності кобил за рівнями хромосомних аберацій» (додаток А). 

З даних таблиці видно, що в результаті штучного осіменіння спермою 

жеребця Образця п’яти маток (кобили Фантастіка, Агахова, Таверна, Ахавая, 

Амиранда) народилось чотири лошати, показник виходу лошат склав 80 %. В 

результаті осіменіння п’яти маток (кобили Ухінацея, Академія, Балтія, 

Техніка, Каюта) розмороженою спермою Трона отримано одне лоша. 

Показник виходу лошат складає 20 %, що у чотири рази менше, ніж за 

використання сперми жеребця Образця. Отримані дані підтверджують 

припущення, що рівень зромосомної нестабільності впливає на відтворний 

процес у коней. Очевидно, що навіть при незначному підвищенні 

хромосомної нестабільності на 1,5 % вихід лошат може знижуватись. 

Кобили племрепродуктору УВП “Екопродукт-2009”, яких осіменяли 

штучно, мали допустимий рівень хромосомної нестабільності (табл. 3.24). 
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Таблиця 3.24 

Структурні аберації хромосом племінних кобил української верхової 

породи (М±m) 

Кобила  Кіль-

кість 

мета-

фаз 

Аберантні  

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної 

кількості аберантних клітин 

одиночні 

фрагменти,% 

парні  

фрагменти, % 

кільцеві 

утворення, 

% 

Фантастіка 

   

100 4,0±0,0 50,0±0,0 50,0±0,0 0,0±0,0 

Агахова  

 

100 2,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Таверна   100 2,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Ахавая   

 

100 4,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Амиранда  

 

100 2,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Ехінацея   100 4,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Академія   

 

100 4,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Балтія   

 

100 2,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Техніка    100 2,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Каюта   

 

100 4,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

 

У всіх кобил, окрім кобили Фантастіки в якості хромосомного 

порушення виявлено лише одиночні фрагменти. 
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Аналіз впливу рівня хромосомної нестабільності у жеребців на їх 

репродуктивну функцію дослідили  порівнянням двох тварин із різною 

кількістю аберацій у соматичних клітинах і якістю їх сперми. Так, у жеребця 

Образця виявили рівнь хромосомної нестабільності менше 3 % і встановили, 

що у нього високі показники нативної і розмороженої сперми. У жеребця 

Трона цитогенетичним аналізом встановлено рівень хромосомної 

нестабільності вище 3 % і його показники якості сперми виявились нижчими, 

ніж у попереднього жеребця: рухливість нативної і розмороженої сперми 

була меншою на 3 і 2 бали відповідно (7,29±0,29 і 5,44±0,18 балів проти 

4,36±0,24 і 3,17±0,19 балів відповідно). Відсоток патологічних форм сперміїв 

у Образця за цитологічним аналізом виявлено менший, ніж у Трона на 0,85 

%. Осіменіння спермою даних жеребців по 5 кобил, які в свою чергу мали 

рівень хромосмної нестабільності менше 3 % показав, що жеребець 

української верхової породи Образець з допустимим рівнем хромосомної 

нестабільності та високими показниками якості сперми забезпечив вихід 

лошат на рівні 80 %. У жеребця тракененської породи Трона з дещо нижчими 

якісними показниками сперми, але з підвищеним (на 3,5 % вищим, ніж 

допустимий) рівнем хромосомної мінливості вихід лошат становив 20 % 

(приплід отримали від одної кобили з п’яти осіменених його спермою). 

У Харківському кінному заводі у 2004-2006 роках вихід лошат склав у 

середньому 45,2 %. Щоб встановити, чи є вплив порушень каріотипу коней 

на їх відтворну здатність, зокрема на вихід лошат, було проаналізовано пари 

батьків з відомими цитогенетичними характеристиками. Кобил української 

верхової породи з рівнем загальної хромосомної нестабільності до 5 % 

парували з плідниками, у яких частка метафаз із абераціями не перевищувала 

2 %, частота одиночних фрагментів хромосом – до 55 %, частота парних 

фрагментів хромосом не більше 45 %, відсутні кільцеві хромосоми та 
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хроматидні пробіли, відносна довжина четвертої пари аутосом не менше 4,4 

%, відносна довжина восьмої пари аутосом не більше 3,65 %, відносна 

довжина десятої пари аутосом не менше 3,0 %, відносна довжина 

чотирнадцятої пари аутосом не менше 4,5 %.  

У результаті таких парувань з 2008 по 2012 роки у Харківському 

кінному заводі отримали вихід лошат у середньому 66,9 %, отже вихід лошат 

підвищився у середньому на 21,7 % (р0,001).  

Акти впровадження розробленого способу підвищення 

запліднюваності кобил наведено у додатках Б та В. 

 

3.2. Морфометричний аналіз хромосом коней з нормальною та 

зниженою репродуктивною функцією   

3.2.1. Морфометрія хромосом коней з фізіологічно-нормальною 

репродуктивною функцією. У жеребців та кобил з нормальною та 

зниженою репродуктивною функцією провели морфометричний аналіз 

каріотипу. Результати досліджень показали, що каріотипи досліджених коней 

мають типову для даного виду тварин структуру і кількість, кожен набір 

хромосом складається із 13 пар двоплечих аутосом метацентричної і 18 пар 

аутосом акроцентричної будови. Встановлено, що Х-хромосома у всіх 

каріотипах була другою за розмірами, а за центромерним індексом належала 

до хромосом метацентричного типу. Хромосоми першої пари мали 

метацентричну будову, а другої та третьої пари – субметацентричну. 

Хромосоми четвертої та п’ятої пар у всіх коней мали субметацентричну 

будову, а хромосоми 6 – 13 пар за розрахунками центромерного індексу 

віднесені до метацентриків.  

Згідно морфометричних досліджень визначено, що окремі хромосоми 

каріотипу коней зі зниженою репродуктивною функцією відрізнялись за 

розміром і центромерним індексом від аналогічних у тварин із нормальною 



 96 

відтворювальною функцією. Так, відносна довжина їх Х-хромосоми менша 

на 0,41 %, ніж у коней з нормальною репродуктивною функцією. Y-

хромосома коней зі зниженою репродуктивною функцією була на 0,19% 

менша, ніж Y-хромосома у фізиологічно нормальних особин. Центромерний 

індекс, що визначає тип структурної будови хромосоми, окремих аутосом, 

зокрема четвертої пари хромосом у коней зі зниженою репродуктивною 

функцією на 0,93 одиниці вірогідно більший  (р<0,01), ніж у особин із 

нормальною репродуктивною функцією, згідно чому вони мають 

метацентричну будову, в той час як «нормальні» – субметацентричну. 

Центромерний індекс восьмої, дев’ятої, десятої, одинадцятої, дванадцятої та 

тринадцятої пар аутосом менший, ніж у коней з нормальною 

репродуктивною функцією відповідно на 1,14 (р<0,01), 2,3 (р<0,001), 6,41 

(р<0,001), 3,64 (р<0,01), 1,97 (р<0,01) та  1,78 (р<0,001) одиниць. 

Аналіз даних таблиці 3.25 свідчить, що Х-хромосома у середньому 

була другою за розмірами, а центромерний індекс дозволяє віднести її до 

хромосом метацентричного типу. Хромосоми першої пари мали 

метацентричну будову, а другої та третьої пари – субметацентричну. В різних 

метафазних пластинках однієї особини розміри Х-хромосоми були різними.  

На нашу думку важливість проведених нами досліджень полягає у 

тому, що дійсно уперше в Україні досліджено морфометричні показники 

племінних коней української селекції української верхової породи, російської 

рисистої породи, орловської рисистої породи, чистокровної верхової породи, 

тракененської та ганноверської порід у зв̛ язку з зажеребненням та виходом 

лошат при природньому паруванні та при штучному осіменінні. Крім того 

нами уперше досліджено морфометричні показники жеребців у зв̛ язку з 

біотехнологічною придатністю їх сперми до кріоконсервування за 

комплексом показників відталої сперми.  
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Таблиця 3.25 

Морфометрія хромосом коней з фізіологічно-нормальною 

репродуктивною функцією (М±m)  

№ хро- 

мосо- 

ми 

Відносна 

довжина, % 

Центромерний 

індекс 

№ хро- 

мосо- 

ми 

Відносна  

довжина, % 

Центромерний 

індекс 

1 7,91 ±0,07 38,50 ±0,07 18 2,95 ±0,09 -- 

2 5,58 ±0,05 31,46 ±0,07 19 2,77 ±0,10 -- 

3 5,17 ±0,04 28,13 ±0,17 20 2,68 ±0,10 -- 

4 4,55 ±0,11** 33,47 ±0,24* 21 2,52 ±0,07 -- 

5 4,31 ±0,10 36,10 ±0,25 22 2,30 ±0,14 -- 

6 3,95 ±0,13 38,15 ±0,13 23 2,01 ±0,15 -- 

7 3,80 ±0,11 46,54 ±0,30 24 1,82 ±0,08 -- 

8 3,62 ±0,02** 39,06 ±0,25** 25 1,48 ±0,09 -- 

9 3,47 ±0,09 40,01 ±0,15*** 26 1,32 ±0,07 -- 

10 3,21 ±0,10* 43,22 ±0,11*** 27 1,20 ±0,08 -- 

11 2,61 ±0,11 40,77 ±0,26*** 28 0,98 ±0,07 -- 

12 2,12 ±0,09 39,91 ±0,49** 29 0,82 ±0,09 -- 

13 1,93 ±0,09 38,98 ±0,27*** 30 0,74 ±0,09 -- 

14 4,82 ±0,13* -- 31 0,68 ±0,07 -- 

15 4,30 ±0,09 -- Х 6,30 ±0,07 43,05 ±0,13 

16 3,72 ±0,07 -- 
У 1,30 ±0,07 -- 

17 3,25 ±0,10 -- 

Примітка. вірогідність порівняно з таблицею 3.26. 

 

Хромосоми четвертої та п’ятої пар коней з фізіологічно-нормальною 

репродуктивною функцією мали субметацентричну будову, а хромосоми 6 – 

13 пар були віднесені нами до метацентриків за даними центромерного 

індексу.  
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Парні фрагменти хромосом, кільця та дицентрики каріотипу 

обстежених коней зображено на рисунку 3.10. 

 

 

 

Рис. 3.10. Парні фрагменти хромосом (1), кільцеві утворення хромосом (2) та 

дицентричні хромосоми (3). Жеребець Арал УВП Харківський кінний завод. 

Збільшення: об. × 100, ок. × 10. 

 

         3.2.2. Морфометричний аналіз хромосом коней зі зниженою 

репродуктивною функцією. На підставі цитогенетичних досліджень 

встановлено жеребців з низькими показниками якості сперми (Арал, 

Бутафор, Ізохор, Пеон, Лааєк) та жеребця з низькою запліднюючою 

здатністю сперми (Трон). Виявлено кобил з гіпофункцією яєчників,  

лікування яких не дало результатів (Імпоза, Асіна, Арда, Бікара, Ітапа, Апсні, 
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Бейджа, Боржомі, Весела компанія, Ехо, Бергама, Вісла, Оргія, Гітара, 

Глорія). У всіх відібраних коней, окрім низьких репродуктивних показників 

встановлено підвищений загальний рівень хромосомної нестабільності. У 

виявлених особин було проведено морфометричний аналіз хромосом (табл. 

3.26).  

Таблиця 3.26  

Морфометрія хромосом коней зі зниженою репродуктивною  

функцією (М±m)  

№ хро- 

мосо- 

ми 

Відносна 

довжина 

Центромерний 

індекс 

№ хро- 

мосо- 

ми 

Відносна 

довжина 

Центромерний 

індекс 

1 7,25 ±0,06 38,24 ±0,12 18 3,24 ±0,13 -- 

2 5,44 ±0,06 30,95 ±0,28 19 2,91 ±0,15 -- 

3 5,21 ±0,04 29,08 ±0,51 20 2,88 ±0,10 -- 

4 4,03 ±0,13** 34,40 ±0,22* 21 2,60 ±0,07 -- 

5 4,16 ±0,20 36,03 ±0,27 22 2,45 ±0,13 -- 

6 3,99 ±0,12 38,00 ±0,14 23 2,20 ±0,11 -- 

7 3,86 ±0,12 46,14 ±0,31 24 1,98 ±0,10 -- 

8 3,76 ±0,03** 37,92 ±0,26** 25 1,62 ±0,07 -- 

9 3,55 ±0,10 37,71 ±0,13*** 26 1,56 ±0,11 -- 

10 2,88 ±0,11* 36,81 ±0,37*** 27 1,45 ±0,09 -- 

11 2,32 ±0,11 37,13 ±0,36*** 28 1,27 ±0,14 -- 

12 1,95 ±0,09 41,88 ±0,38** 29 1,11±0,12 -- 

13 1,81 ±0,07 40,76 ±0,28*** 30 0,99 ±0,09 -- 

14 4,32 ±0,15* -- 31 0,90 ±0,09 -- 

15 4,00 ±0,16 -- Х 
6,30 5,89 

±0,17 
42,87 ±0,17 

16 3,70 ±0,08 -- 
У 1,11 ±0,03 -- 

17 3,37 ±0,12 -- 

Примітка. вірогідність порівняно з таблицею 3.25. 
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            З даних таблиці 3.26 видно, що найбільшою за ромірами була перша 

пара аутосом, яка мала метацентричну будову. Другою за розмірами була Х-

хромосома, яка також належить до метацентричного типу, але її відносна 

довжина менша на 0,41 %, ніж у коней з фізіологіно нормальною 

репродуктивною функцією. Y-хрососома коней зі зниженою репродуктивною 

функцією була на 0,19 % менша від нормальних особин. 

Центромерний індекс четвертої пари аутосом коней зі зниженою 

репродуктивною функцією був більший на 0,93 одиниці(р<0,01) порівняно з 

таким же показником у фізіологічно нормальних особин. Центромерний 

індекс восьмої, дев’ятої, десятої, одинадцятої, дванадцятої та тринадцятої пар 

аутосом був менший за коней з фізіологічно-нормальною репродуктивною 

функцією відповідно на 1,14 (р<0,01), 2,3 (р<0,001), 6,41 (р<0,001), 3,64 

(р<0,01), 1,97 (р<0,01) та на 1,78 (р<0,001) одиниць. 

Отже, коні зі зниженою репродуктивною функцією можуть мати 

вірогідну різницю за відносною довжиною та центромерним індексом 

четвертої, восьмої, тринадцятої та чотирнадцятої пар аутосом. 

 

3.3. Числові аберації в каріотипі обстежених коней 

Відомо, що найчастіше у коней зустрічаються аберації статевих 

хромосом, що призводить до порушень їх відтворної здатності чи до 

безпліддя (Пименова Т. И., 1983, Демин Ю. С., Пименова Т. И., 1985). 

В результаті проведених досліджень у 15 кобил орловської та 

російськой рисистих порід та української верхової породи виявлено числові 

аберації каріотипу, пов’язані із статевими хромосомами. Кобили мали 

нерегулярні статеві цикли і від них тривалий час не отримували лошат. При 

побудові каріограми кобили Вісла встановлено відсутність однієї великої 

хромосоми метацентричної будови, найвірогідніше Х-хромосоми. Виходячи 

з даного припущення, каріотип кобили Вісла має формулу 64,ХХ/63,ХО. У 

кобили Гітара знайдена зайва хромосома метацентричного типу, яка була 
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нами ідентифікована як Х-хромосома, і тому була встановлена трисомія за Х-

хромосомою (64,ХХ/65,ХХХ). 

За фенотипом ці конематки майже не відрізнялись від нормальних 

кобил, вони мали дещо більшу висоту в холці, а ректально в них була 

встановлена гіпофункція яєчників, нерегулярність і неповноцінність статевих 

циклів, що є характерною картиною для даного типу хромосомного 

дисбалансу. Не виключено, що кобили фертильні, однак одноразовий 

приплід не гарантує їх плодотворне запліднення у майбутньому (табл. 3.27). 

 

Таблиця 3.27 

Числові аберації кобил орловської рисистої породи 

Кличка 
Кількість 

метафаз 

Кількість 

метафаз 

64,ХХ 

Кількість 

метафаз, 

64,ХХ/63,ХО 

Кількість 

метафаз, 

64,ХХ/65,ХХХ 

п % п % п % 

Апсні    руд., 1991 

 (Добавок – Ахінора) 
50 31 62,0 19 38,0 -- -- 

Бейжа   сір., 1997  

(Ліловий – Боярщина) 
52 45 86,5 7 13,5 -- -- 

Боржомі    гн., 1997   

(Метоп – Беголія) 
48 37 77,1 11 22,9 -- -- 

Весела компанія гн., 1995  

(Приказ – Колодка) 
50 30 60,0 -- -- 20 40,0 

Ехо     сір., 1993  

(Приказ – Філігрань) 
52 32 61,5 -- -- 20 38,5 

 

 

З таблиці 3.27 видно, що найбільший відсоток метафаз з нормальним 

набором хромосом було у Бейжи, що на 24,5 % більше за Апсні, на 9,4 % - за 

Боржомі, на 26,5 % - за Веселу компанію та на 21,0 % більше за Ехо.  
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За відсутністю Х-хромосоми у кобил Апсні, Бейжа та Боржомі була 

встановлена моносомія з каріотипом 64,ХХ/63,ХО (рис. 3.11 а). За 

фенотипом ці конематки майже не відрізнялись від нормальних кобил, вони 

мали дещо більшу висоту в холці, а ректально в них була встановлена 

гіпофункція яєчників та недорозвинена матка. 

 

                                                            а)                                                                 б) 

Рис. 3.11. Каріотипи кобил із числовими абераціями каріотипу: 

а) Каріотип кобили Вісла т.-гн., 1991. Моносомія за Х хромосомою 

(63,ХО). Збільшення: об. х 100, ок. х 10; 

б) Каріотип кобили Гітара кар., 1991. Трисомія за Х хромосомою 

(65,ХХХ). Збільшення: об. х 100, ок. х 10. 

 

У кобил Весела компанія та Ехо було встановлено наявність зайвої Х-

хромосоми, на підставі чого в них діагностували трисомію з каріотипом 

64,ХХ/65,ХХХ (рис. 3.11 б). 

Аналіз таблиці 3.28 свідчить, що частка метафазних клітин у нормі 

варіює від 64,0 до 72,9%. Найбільшу кількість метафаз з нормальним 

каріотипом було встановлено у кобили Вісла. На 7,5% менше каріотипів у 

нормі спостерігалось у кобили Оргії. У Вісли і Оргії встановлена числова 

аберація каріотипу, яку виявлено у 26,1 і 34,6% метафазних клітин, – 

відсутність однієї Х хромосоми. 
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Таблиця 3.28 

Числові аберації каріотипу  кобил російської (призової) рисистої породи 

Конематка 
Кількість 

метафаз 

Кількість 

метафаз 

64,ХХ 

Кількість 

метафаз, 

64,ХХ/63,ХО 

Кількість 

метафаз, 

64,ХХ/65,ХХХ 

п % п % п % 

Бергама   гн., 1995  

(Манхеттен – Бель) 
50 33 66,0 -- -- 17 34,0 

Вісла      т.-гн., 1991 

 (Виборний – Лань) 
48 35 72,9 13 27,1 -- -- 

Оргія   руд., 1992  

(Гусляр – Акііва) 
52 34 65,4 18 34,6 -- -- 

Гітара   кар., 1991  

(Гренобль – Трагедія) 
50 32 64,0 -- -- 18 36,0 

Глорія    гн, 1992  

(Гренобль – Олівія) 
48 34 70,8 -- -- 14 29,2 

 

 

У кобил Бергама, Гітара та Глорія було встановлено наявність зайвої 

Х-хромосоми, тобто трисомію з каріотипом 64,ХХ/65,ХХХ. 

Числові аберації каріотипу кобил української верхової породи 

наведено у таблиці 3.29. 

З таблиці 3.29 видно, що кількість клітин з хромосомним набором, в 

якому відсутні числові і структурні аберації, у всіх кобил складає більше 60 

% з різницею міє найбільшим і найменшим значенням 10,1 %. Застосовуючи 

диференційне фарбування препаратів хромосом, виявили, що у кобил Імпоза 

та Орда у третини клітин у хромосомному наборі відсутня друга Х-

хромосома.  
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Таблиця 3.29 

Геномні мутації кобил української верхової породи 

Конематка 
Кількість 

метафаз 

Кількість 

метафаз 

64,ХХ 

Кількість 

метафаз, 

64,ХХ/63,ХО 

Кількість 

метафаз, 

64,ХХ/65,ХХХ 

п % п % п % 

Імпоза   гн., 2007 

(Промах – Ірма) 
105 67 63,8 38 36,2 -- -- 

Асіна    риж., 2008 

(Інтелект – Анфібія) 
98 65 66,3 -- -- 33 33,7 

Арда     с.гн., 2008 

(Датун – Антіохея) 
92 68 73,9 24 26,1 -- -- 

Бікара   т.гн., 1997 

(Хайпур – Баришня) 
102 69 67,5 -- -- 33 32,5 

Ітапа     гн., 2008  

(Промах – Ірма)   
88 58 65,9 -- -- 30 34,1 

 

За відсутністю Х-хромосоми була встановлена моносомія з 

каріотипом 64,ХХ/63,ХО. 

У кобил Асіна, Бікара та Ітапа було встановлено наявність зайвої Х-

хромосоми, на підставі чого в них діагностували трисомію з каріотипом 

64,ХХ/65,ХХХ. 

Отже, за результатами проведених досліджень вдалося виявити та 

вилучити з селекційного процесу кобил з числовими абераціями каріотипу. 

 

3.4. Хромосомна нестабільність лошат за відомої хромосомної 

нестабільності батьків 

 Наступним етапом дослідження було дослідження успадкування 

хромосомних порушень.  
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Успадкуваня нащадками хромосомних порушень представлено у 

таблиці 3.30.   

Таблиця 3.30 

Успадкування нащадками хромосомних порушень  

Конематка 

Кількість 

років 

викорис-

тання 

Кількість 

отриманих 

лошат за весь 

період 

використання 

Кількість 

лошат, які 

успадкували 

каріотип 

матері 

Успадку-

вання, % 

Імпоза   гн., 2007  

(каріотип 64,ХХ/63,ХО) 
3 - - - 

Асіна    риж., 2008 

(каріотип 64,ХХ/65,ХХХ) 
3 1 - - 

Арда     с.гн., 2008 

(каріотип 64,ХХ/63,ХО) 
3 - - - 

Бікара   т.гн., 1997 

(каріотип 64,ХХ/65,ХХХ) 
15 1 - - 

Ітапа     гн., 2008  

(каріотип 64,ХХ/65,ХХХ) 
3 - - - 

Бергама   гн., 1995  

(каріотип 64,ХХ/65,ХХХ) 
12 - - - 

Вісла      т.-гн., 1991 

 (каріотип 64,ХХ/63,ХО) 
14 2 1 50,0 

Оргія   руд., 1992  

(каріотип 64,ХХ/63,ХО) 
12 2 1 50,0 

Гітара   кар., 1991  

(каріотип 64,ХХ/65,ХХХ) 
10 1 - - 

Глорія    гн, 1992  

(каріотип 64,ХХ/65,ХХХ) 
12 1 - - 

 

Отже, з даних таблиці 3.30 видно, що кобили з моносомією іноді 

здатні народжувати лошат, що підтверджують і закордонні дослідники [164, 

199]. З двох отриманих лошат від кобили Вісла – одна кобила успадкувала 

каріотип матері; те саме стосується потомків конематки Оргії, у якої з двох 

отриманих кобилок одна успадкувала каріотип матері. 

Із порівняльного аналізу показників хромосомної мінливості 

батьківських пар коней і у отриманих від них потомків стає очевидним, що 

існує зв’язок рівня хромосомних порушень у батьків і отриманням від них 
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повноцінних потомків. Аналіз 5-річних даних щодо репродуктивності різних 

батьківських пар коней свідчить, що від батьків з порушеннями  

репродуктивної здатності (низька якість сперми, прохолости, аборти) і 

підвищеним рівнем аберантних соматичних клітин, як правило, не 

отримували потомків (табл. 3.31). Від пар батьків з різним рівнем 

хромосомної нестабільності отримували потомків, цитогенетичний аналіз 

яких виявив проміжний рівень хромосомної нестабільності.  

 

Таблиця 3.31 

Рівень хромосомної нестабільності батьків і їх потомків 

Кількість 

дослід-

жених 

пар коней 

Кількість 

дослід-

жених 

метафаз 

Частота аберацій, в середньому, % (М±m) 

жеребців-

батьків 

кобил-матерів лошат 

< 3% > 3% 

40 402 5,26 ±0,08 2,94 ±0,06 - 3,10 ±0,06 

30 331 6,56 ±0,10 

*** 

- 6,35 ±0,10 

*** 

- 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

 

Очевидно, що для зниження частоти хромосомної нестабільності у 

наступних поколіннях необхідно проводити підбір батьківських пар так, щоб 

хоча б один з батьків мав низький рівень загальної хромосомної 

нестабільності. У разі підвищеної частоти хромосомних аберацій обох 

батьків у переважній більшості випадків не вдається отримати лошат, що 

призводить до значних економічних збитків племінних господарств. 

Економічна ефективність цитогенетичного моніторингу полягає у 

своєчасному вилученні із селекційного процесу жеребців-плідників та 

конематок, від яких неможливо отримати нащадків. За вищого виходу лошат 

знижується собівартість їх вирощування та збільшується прибуток від їх 

продажу  
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3.5. Аналіз ефективності відтворення коней обстежених кінних 

заводів 

3.5.1. Порівняльна ефективність відтворення залежно від кінного 

заводу. Ефективність роботи селекціонерів у кіннозаводстві, перш за все, 

оцінюється за виходом лошат. Адже саме цей показник є одним із головних 

для розрахунку економічної ефективності галузі.  

На основі аналізу динаміки виходу лошат в обстежених кінних 

заводах встановлено, що в середньому вихід лошат у 2007 році знизився на 

16,99 % порівняно з 2000 роком (рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.13. – Динаміка виходу лошат і загальної хромосомної мінливості  

обстежених кінних заводів 

 

Встановлений факт негативно характеризує селекційно-племінну 

роботу з відтворення та негативно позначається на економіці галузі. За 

результатами цитогенетичного моніторингу видно, що рівень хромосомної  
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мінливості коней протягом дослідженого періоду не змінився, а вихід лошат 

у 2006 році зменшився на 6,63 % порівняно з 2005 роком.  

Очевидно причиною є недоліки у селекційнії роботі: ефективність 

добору та відбору, репродуктивні якості племінного ядра. З біологічної точки 

зору загальний вихід лошат не розкриває механізмів, які обумовили його 

зниження, адже на вихід лошат впливає дуже багато чинників, від 

технологічних умов утримання та догляду до репродуктивної функції маток 

та жеребців, ветеринарно-санітарного благополуччя, породи та віку поголів’я 

тощо. З метою встановлення чинників зниження виходу лошат 

проаналізовано залежність цього показника від кінного заводу, віку плідників 

та породи. 

Дисперсійний аналіз показав, що ступінь впливу парувального року на 

запліднюваність конематок становить 7,3 %, на благополучну вижеребку – 

10,0 % (р<0,05), на вихід лошат – 6,9 %. З чого можна зробити висновок про 

те, що фактор року вірогідно впливає на збереженність ембріонів лошат до 

народження, тобто на ембріональну смертність. Ембріональна смертність 

лошат, згідно  даних літератури 142, 185, 210, залежить саме від добору та 

підбору батьківських пар. Різні літературні джерела свідчать про вплив 

цитогенетичних характеристик на ембріональну смертнісь у коней. Так, у 

випадку транслокації та поліморфізму гетерохроматинових районів аутосом 

жеребців та кобил або за наявності геномних порушень (наприклад, 

анеуплоїдія та поліплоїдія) спостерігається підвищення ембріональної 

смертності у коней. 

Аналіз ефективності селекційно-племінної роботи з відтворення 

поголів’я коней Лимарівського кінного заводу показав, що серед жеребців 

орловської рисистої породи (ОРП) в середньому за сезон найбільшу кількість 

кобил було покрито Памфлетом, що на 4 кобили більше від Казуса та на 8,67 

кобил більше (р<0,05) від Капрала (табл.3.32).  
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Таблиця 3.32  

Ефективність племінного використання жеребців-плідників 

Лимарівського кінного заводу (М±m) 

Плідник Середня 

кількість 

покритих 

кобил  

за сезон  

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу, 

що 

зажере-

біла  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

отримане 

лоша 

за сезон 

Зажере-

бнення, 

% 

 

 

 

Благо-

получна 

виже-

ребка, 

% 

Вихід 

лошат, 

% 

 

орловська рисиста порода 

Казус, 

1985 

(Запас – 

Казарка) 

8,67 

±3,53 

4,13 

±1,02 

6,50 

±1,76 

7,57 

±1,44 

65,24 

±10,64 

52,78 

±35,52 

36,67 

±22,73 

Памфлет, 

1991 

(Фліпер-

Призова) 

12,67 

±2,40* 

4,29 

±0,58 

6,32 

±0,90 

7,85 

±1,17 

71,09 

±7,70 

81,99 

±5,16 

57,96 

±6,82 

Капрал, 

1983 (Піон-

Карамель) 

4,00 

±1,53 

3,50 

±0,50 

4,40 

±0,10 

5,90 

±1,55 

79,37 

±10,41 

83,33 

±16,67 

62,70 

±6,50 

російська рисиста (призова) порода 

Глобус, 

1986  

(Сигнал – 

Генуя) 

6,00 

±1,53 

 

3,96 

±0,29 

6,33 

±0,69 

7,57 

±1,46 

64,39 

±4,06 

69,26 

±16,93 

46,33 

±11,28 

Пересвет, 

1989(Рестліс 

– Перемена) 

17,50 

±1,85 

** 

3,65 

±0,40 

4,89 

±0,56 

6,82 

±0,93 

75,40 

±4,87 

76,04 

±12,54 

56,68 

±9,66 

Прогул, 

1987 

(Галіфакс- 

Пляска) 

11,00 

±1,24* 

4,03 

±0,35 

6,00 

±1,01 

7,15 

±0,89 

73,14 

±9,04 

83,84 

±7,90 

59,64 

±7,74 

Сюрприз, 

1986(Реприз

-Сигнальна) 

10,67 

±1,96 

3,61 

±0,31 

5,47 

±0,73 

9,66 

±2,10 

69,81 

±8,25 

67,22 

±12,25 

49,81 

±12,44 

Компас,  

1988 

(Галіфакс- 

Квінта) 

5,00 4,00 6,67 20,00 60,00 33,33 20,00 
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продовження табл. 

Непокорни

й, 1987  

(Палауз -

Находка) 

3,33 

±2,33 

** 

4,33 

±0,33 

4,00 

±0,00 

5,20 

±1,20 

66,67 

±40,82 

54,17 

±35,72 

54,17 

±35,72 

Галіфакс, 

1979  
(Лоугановер-

Гугенотка) 

7,00 

 

6,43 9,00 -- 71,43 0,00 0,00 

Форлаф,  

1987  

(Реприз-

Фейхелия) 

1,00 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 100,00 

 

Це свідчить про те, що найбільший генетичний вплив на нащадків мав 

саме Памфлет, а тому, на нашу думку, його перш за все необхідно дослідити 

його каріотип, щоб запобігти розповсюдженню можливого генетичного 

браку в наступних поколіннях.  

У російській (призовій) рисистій породі (РРП) в середньому 

найбільшу кількість маток за сезон було покрито жеребцем Пересветом, що 

на 6,5 кобил більше, ніж Прогулом, на 6,83 матки більше, ніж Сюрпризом, на 

11,5 кобил більше, ніж за Глобусом, на 14,7 маток більше, ніж Непокорним. 

Плідники Компас, Галіфакс та Форлаф крили лише один сезон у 

Лимарівському кінному заводі. 

Ефективність поточної селекційно-племінної роботи з відтворення 

можна простежити не лише за виходом лошат, а й за кількістю садок на одну 

покриту, одну зажеребілу кобилу та на одне народжене лоша. Саме з цих 

даних можна починати аналізувати виживаність сперміїв, запліднюючу 

здатність сперми та збереженість ембріонів. На нашу думку, чим вище 

кількість садок, тим більше можливість низької фертильності сперми 

жеребця, на підставі чого можна припустити  наявність цитогенетичного 

браку, як то свідчать літературні дані 152-163. 

Вцілому у Лимарівському кінному заводі (табл. 3.2) середня кількість 

садок на одну покриту кобилу була на рівні 3 – 4 садок. Плідник Галіфакс 
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РРП зробив більше 6 садок на одну покриту кобилу, в результаті від нього не 

було отримано жодного лошати, а тому він використовувався лише один 

парувальний сезон. Найбільшу кількість садок на одну зажеребілу кобилу 

серед плідників ОРП було зроблено Казусом, що на 0,18 садки більше, ніж 

жеребцем Памфлетом і  на 2,1 садки більше, ніж Капралом. З цього можна 

зробити припущення про кращу виживаність та запліднюючу здатність 

сперми Капрала. Найменшу кількість садок на одне отримане лоша із 

плідників орловської рисистої породи (ОРП) зробив Капрал, що на 1,67 садки 

менше, ніж жеребець Казус та на 1,95 садок менше, ніж Памфлет. Із 

плідників РРП, які використовувалися більше одного парувального сезону, 

найбільшу кількість садок на одну покриту кобилу зробив Непокорний, а 

найменшу – Сюрприз. Найбільшу кількість садок на одну кобилу, що 

зажеребіла, зробив Глобус, що на 1,44 садки більше, ніж  Пересвет, на 0,33 

садки, ніж  Прогул, на 0,86 садок, ніж  Сюрприз та на 2,33 садки більше, ніж 

Непокорний. Серед плідників російськой рисистої породи, які 

використовувалися більше одного парувального сезону, найбільшу кількість 

садок на одне отримане лоша зробив Сюрприз, що на 2,09 садок більше, ніж 

Глобус, на 2,84 садки, ніж Пересвет, на 2,51 садки, ніж Прогул та на 4,46 

садок, ніжа Непокорний.  

Найбільший відсоток запліднення у ОРП Лимарівського кінного 

заводу було отримано у тих кобил, що крилися плідником Капралом. На 8,28 

% менше кобил зажеребіли від  Памфлета та на 14,13 % менше від Казуса. 

Найбільше благополучної вижеребки було отримано від маток, що 

парувались з Капралом, що на 1,34 % більше, ніж з Памфлетом та на 30,55 % 

більше за Казуса. Найкращий вихід лошат було отримано від маток, що були 

спаровані з Капралом, що в середньому на 4,74 % більше від Памфлета та на 

26,03 % більше, ніж  Казуса. Від плідників призової породи, що були в 

паруванні більше одного сезону, найбільше запліднилось маток, які 

парувалися з жеребцем Пересветом, що на 11,01 % більше, ніж з Глобусом, 

на 2,26 % більше, ніж із Прогулом, на 5,59 %, ніж із Сюрпризом та на 8,73 %, 



 112 

ніж із Непокорним. Найбільш благополучна вижеребка була у маток, 

покритих Прогулом. Найкращий вихід лошат від плідників призової породи, 

що були в паруванні більше одного сезону, демонстрував жеребець Прогул. 

Дисперсійний аналіз по Лимарівському кінному заводу показав, що 

ступінь впливу індивідуального чиннику жеребця-плідника становить: на 

загальну кількість садок - 50,3 % (р<0,01); на покриту кобилу - 55,8 % 

(р<0,01); на кобилу, що зажеребіла - 43,3 % (р<0,05); на отримане лоша - 37,2 

%; на кількість садок на покриту кобилу - 25,7 %; на кількість садок на 

кобилу, що зажеребіла - 34,4 %; на кількість садок на отримане лоша - 48,5 % 

(р<0,05); на запліднюваність - 10,2 %; на благополучну вижеребку -29,1 %; на 

вихід лошат - 28,9 %.  

Вплив парувального сезону становить: на загальну кількість садок – 

10,4 %; на покриту кобилу – 4,5 %; на кобилу, що зажеребіла - 13,3 %; на 

отримане лоша – 20,7 %; на кількість садок на покриту кобилу – 29,4 % 

(р<0,05); на кількість садок на кобилу, що зажеребіла – 23,4 %; на кількість 

садок на отримане лоша – 7,3 %; на запліднюваність – 30,9 % (р<0,05); на 

благополучну вижеребку – 47,3 % (р<0,001); на вихід лошат – 48,3 % 

(р<0,001). 

Аналізом ефективності селекційно-племінної роботи з відтворення 

Стрілецького кінного заводу було встановлено, що найбільшу кількість садок 

на одну кобилу було зроблено плідником Чіф Нідабех, що на 1,92 садки 

більше, ніж Балтимор, на 2,12 садок більше, ніж  Светоч, на 2,14 садок 

більше, ніж Тантал, на 2,16 садок більше, ніж Радіус, на 2,32 садок більше, 

ніж Вайлд Кінга та на 2,72 садки більше, ніж Грим, що, очевидно, вказує на 

гірші репродуктивні показники Чіфа Нідабеха за якістю сперми ( табл.3.3).  

Встановлено (табл. 3.33), що найбільша кількість садок на одну 

зажеребілу кобилу у плідника Чіфа Нідабеха, що на 4,09 садок більше, ніж 

Балтимора, на 5,09 садок більше, ніж Грима, на 4,61 садки більше, ніж 

Тантала, на 4,35 садок більше, ніж Вайлд Кінга, на 4,65 садок більше, ніж 

Светоча та на 4,6 садок більше, ніж плідника Радіуса. 
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Таблиця 3.33  

Ефективність племінного використання жеребців-плідників 

Стрілецького кінного заводу (М±m) 

Плідник Середня 

кількість 

покритих 

кобил  

за сезон  

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу, 

що 

зажере-

біла  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

отримане 

лоша 

за сезон 

Зажере-

бнення, 

% 

 

 

 

Благо-

получна 

виже-

ребка, 

% 

Вихід 

лошат, 

% 

 

чистокровна верхова порода 
Радіус,  

1992 

(Суздаль-

Ратуша) 

6,83 

±2,33 

3,26 

±0,09 

 

3,53 

±0,20 

7,13 

±2,02 

 

93,04 

±3,40 

60,56 

±8,24 

57,04 

±8,22 

Светоч,  

1987  

(Уітсед-

Сарбона) 

10,83 

±2,40 

3,30 

±0,09 

3,48 

±0,17 

7,84 

±1,28 

95,47 

±2,34 

48,80 

±6,23 

46,27 

±5,44 

Вайлд Кінг, 

1988  

(Індіан Кінг 

- Марина) 

5,83 

±1,17 

 

3,10 

±0,07 

3,78 

±0,50 

9,04 

±2,64 

87,50 

±8,54 

60,00 

±14,09 

54,45 

±15,27 

Тантал, 1986 

(Афінс-

Тайма) 

7,83 

±0,65 

3,28 

±0,29 

3,52 

±0,25 

5,90 

±0,95 

93,06 

±3,17 

66,11 

±10,04 

62,92 

±11,27 

Грим,   

1987(Май-

коп-Гіда) 

13,00 

±2,00* 

2,70 

±0,03 

3,04 

±0,04 

6,34 

±0,34 

88,79 

±2,12 

48,08 

±1,93 

42,73 

±2,73 

Балтимор, 

1982  
(Монконтур-

Безенга) 

7,00 

±1,00 

3,50 

±0,48 

4,04 

±0,58 

11,03 

±5,21 

87,04 

±6,68 

58,89 

±24,06 

48,15 

±17,67 

Чіф Нідабех, 

1989(КінтСле

йк-Орміліа)  

12,00 5,42 8,13 9,29 66,67 87,50 58,33 

 

Найбільшу середню кількість садок на одне отримане лоша було 

зроблено плідником Балтімором, що на 1,74 садки більше, ніж Чіфом 

Нідабехом, на 3,9 садок більше, ніж Радіусом, на 3,19 садок більше, ніж 
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Светочем, на 1,99 садок більше, ніж  Вайлд Кінгом, на 5,13 садок більше, ніж  

жеребцем Танталом та на 4,69 садок більше, ніж плідником Гримом. 

Найбільший відсоток запліднення показав жеребець-плідник Светоч, 

що на 2,43 % більше, ніж Радіус, на 7,97 % більше, ніж Вайлд Кінг, на 2,41 % 

більше, ніж Тантала, на 6,68 % більше, ніж Грима, на 8,43 % більше, ніж 

Балтимора та на 28,8 % більше, ніж  плідника Чіфа Нідабеха. На нашу думку, 

цікавим тут є те, що найменшу кількість садок на запліднену кобилу було 

зроблено Гримом, а не Светочем.  

Вищий відсоток благополучної вижеребки було отримано від кобил 

покритих жеребцем Чіфом Нідабехом, що на 26,94 % більше, ніж  Радіусом, 

на 38,7 % більше від Светоча, на 27,5 % більше від Вайлд Кінга, на 21,39 % 

більше від Тантала, на 39,42 % більше від Грима та на 28,61 % більше від 

плідника Балтімора. Це свідчить про те, що можливо найбільша 

збереженність ембріонів була у кобил покритих Чіфом Нідабехом, а 

найменша збереженність ембріонів була у кобил, покритих Гримом. 

Найменшу кількість лошат було отримано від племінного 

використання плідника Грима, незважаючи на те, що він використовувався 

найбільш ефективно за кількістю садок. Найбільший вихід лошат 

демонстував жеребець Тантал, що на 5,88 % більше за вихід лошат від 

плідника Радіуса, на 16,65 % більше від Светоча, на 8,47 % більше від Вайлд 

Кінга, на 20,19 % більше від Грима, на 14,77 % більше від Балтимора та на 

4,59 % більше від плідника Чіфа Нідабеха.  

Дисперсійний аналіз по Стрілецькому кінному заводу показав, що 

ступінь впливу індивідуального чиннику жеребця-плідника становить: на 

загальну кількість садок – 38,4 %; на покриту кобилу – 27,4 %; на кобилу, що 

запліднилась – 27,9 %; на отримане лоша – 14,5 %; на кількість садок на 

покриту кобилу – 55,7 % (р<0,01); на кількість садок на кобилу, що 

запліднилась – 61,3 % (р<0,001); на кількість садок на отримане лоша – 11,1 
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%; на запліднюваність – 21,3 %; на благополучну вижеребку – 11,3 %; на 

вихід лошат – 7,5 %.  

Вплив парувального сезону становить: на загальну кількість садок – 

26,8 %; на покриту кобилу – 25,6 %; на кобилу, що зажеребіла – 23,8 %; на 

отримане лоша – 29,7 %; на кількість садок на покриту кобилу – 6,6 %; на 

кількість садок на кобилу, що зажеребіла – 20,4 %; на кількість садок на 

отримане лоша – 18,6 %; на запліднюваність – 35,3 % (р<0,05); на 

благополучну вижеребку – 22,5 %; на вихід лошат – 17,2 %. 

Отже, дані аналізу ефективності селекційно-племінної роботи з 

відтворення Стрілецького кінного заводу за обстежений період вказує на 

необхідність проведення комплексних цитогенетичних досліджень з метою 

виявлення генетичних аномалій в популяції. 

Ефективність селекційно-племінної роботи з відтворення 

Деркульського кінного заводу представлено у таблиці 3.4. 

Визначено, що серед плідників чистокровної верхової породи (ЧВП) 

найбільше кобил покрив плідник Светоч, що 5,8 кобил більше від Чіфа 

Нідабеха, на 14 кобил більше від Лунза Партикуляра, на 10 кобил більше від 

Ясновидця, на 11,67 кобил більше від Байкала, на 2 кобили більше від 

Байкала, на 13 кобил більше від Марса, на 5 кобил більше за Датуна, на 6 

кобил більше від плідників Тантал та Разгром. Серед плідників української 

верхової породи найбільше кобил усередньому було покрито жеребцем 

Шанхай, що на 3,4 кобили більше, ніж жеребцем Архітектором, на 3 кобили 

більше, ніж  Тайніком, на 6 кобил більше, ніж  Шорохом, на 16 кобил більше, 

ніж  Хазаватом, на 5,33 кобил більше, ніж  Варпадом, на 2 кобили більше, 

ніж  Парисом та на 9 кобил більше, ніж плідником Буршем (табл. 3.34). 

При цьому найбільшу кількість садок на конематку серед плідників 

ЧВП було зроблено плідником Лунзом Партікуляром, що свідчить про 

найбільшу інтенсивність його використання, що на 2,77 садок більше від 

Чіфа Нідабеха, на 3,69 садок більше від Ясновидця, на 2,55 садки більше 
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Дуплета, на 3,23 садки більше від Байкала, на 2,94 садки більше від Марса, на 

2,79 садки більше від Датуна, на 3,86 садок більше від Тантала, на 3,16 садок 

більше від Светоча та на 2,69 садок більше від жеребця Розгрома. 

 

Таблиця 3.34  

Ефективність племінного використання жеребців-плідників 

Деркульського кінного заводу (М±m) 

Плідник Середня 

кількість 

покритих 

кобил  

за сезон  

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу, 

що 

зажере-

біла  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

отримане 

лоша 

за сезон 

Зажере-

бнення, 

% 

 

 

 

Благо-

получна 

виже-

ребка, 

% 

Вихід 

лошат, 

% 

 

чистокровна верхова порода 

Чиф 

Нідабех, 

1989 
(КінтСлейк-

Орміліа) 

12,20 

±2,63 

4,17 

±0,62 

5,96 

±1,78 

10,36 

±4,03 

48,77 

±13,82 

52,98 

±18,23 

31,70 

±10,41 

 

Лунз 

Партікуляр, 

1989 (Восл - 

Смайлс) 

4,00 

±1,73 

6,94 

±2,07 

9,10 

±0,97 

18,67 

±13,83 

73,81 

±14,48 

23,33 

±17,80 

13,10 

±8,87 

Ясновидець 

1994 (Заман-

Дубрава) 

8,00 

±0,00 

3,25 

±0,25 

5,20 

±0,40 

5,90 

±1,10 

62,50 

±0,00 

90,00 

±10,00 

56,25 

±6,25 

Дуплет, 

1985  

(Еней-

Дербіна) 

6,33 

±1,50 

4,39 

±0,66 

9,47 

±5,67 

12,29 

±5,64 

59,70 

±18,92 

62,50 

±17,60 

41,92 

±15,62 

Байкал, 2000 

(Аврал-

Беляна) 

16,00 

±1,00 

 

3,71 

±0,36 

4,38 

±0,38 

6,22 

±0,11 

84,51 

±2,16 

70,61 

±6,31 

59,81 

±6,86 

Марс, 1989 

(Мавр-

Рімлянка) 

5,00 4,00 4,00 5,00 100,00 80,00 80,00 

Датун, 1991 

(Ават-

Дінастія) 

13,00 

±2,08 

4,15 

±0,57 

6,36 

±0,58 

8,39 

±0,90 

65,25 

±4,90 

78,18 

±13,15 

50,07 

±6,30 
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продовження табл. 

Тантал, 1986 

(Афінсвуд-

Талія) 

12,00 3,08 4,11 4,11 75,00 100,00 75,00 

Светоч,  

1987 

(Відстет-

Сорбона) 

18,00 3,78 5,67 6,80 66,67 83,33 55,56 

Разгром, 

1983 

(Монконтур-

Райгнерия) 

12,00 4,25 7,29 10,20 58,33 71,43 41,67 

українська верхова порода 

Архітектор, 

1993 

(Хазават-

Актриса) 

13,60 

±2,25 

3,61 

±0,22 

4,81 

±0,66 

6,22 

±0,90 

78,48 

±6,40 

77,76 

±3,39 

60,85 

±4,95 

Тайнік, 1995 

(Нарцис-

Терція) 

14,00 

±0,00 

3,68 

±0,04 

4,72 

±0,39 

6,08 

±0,30 

78,57 

±7,14 

77,50 

±2,50 

60,72 

±3,58 

Шанхай, 

1993 

(Хазават-

Шнека) 

17,00 

 

2,00 2,27 2,62 88,24 86,67 76,47 

Шорох, 1992 

(Шурф-

Хабанера) 

11,00 2,09 2,88 4,60 72,73 62,50 45,45 

Хазават, 

1983(Залог-

Хрізантема) 

1,00 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 100,00 

Варпад, 

1984 

(Вандал-

Пава) 

11,67 

±6,36 

3,45 

±0,81 

4,17 

0,43 

 

4,54 

±0,24 

80,63 

±10,56 

91,53 

±4,33 

74,71 

±13,37 

Парис, 

1998 (Ісход-

Путівка) 

15,00 

±5,00 

3,03 

±0,07 

3,86 

±0,58 

4,06 

±0,37 

80,00 

±10,00 

94,45 

±5,55 

75,00 

±5,00 

Бурш, 2001 

(Шорох-

Бархатна) 

8,00 3,50 4,67 4,67 75,00 100,00 75,00 
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Серед плідників української верхової породи (УВП) найбільшу 

кількість садок на матку було зроблено плідником Тайнік, що на 0,07 садок 

більше від Архітектора, на 1,68 садок більше від Шанхая, на 1,59 садок 

більше від Шороха, на 1,68 садок більше від Хазавата, на 0,23 садки більше 

від Варпада, на 0,65 садки більше від Париса та на 0,18 садок більше від 

жеребця-плідника Бурша.  

Показник середньої кількості садок на кобилу, що зажеребіла, серед 

чистокровних плідників був найбільшим у Дуплета, що на 3,51 садки більше 

за Чіфа Нідабеха, на 0,37 садки більше за Лунза Партікуляра, на 4,27 садки 

більше від Ясновидця, на 5,09 садок більше за Байкала, на 5,47 садок більше 

за Марса, на 3,11 садки більше за Датуна, на 5,36 садок більше за Тантала, на 

3,8 садки більше за Светоча та на 2,18 садки більше за жеребця Разгром. 

Серед плідників української верхової породи найбільшу кількість садок на 

зажеребівшу кобилу було зроблено плідником Архітектором, що на 0,09 

садки більше за Тайніка, на 2,54 садки більше за Шанхая, на 1,93 садку 

більше за Шороха, на 2,81 садки більше за Хазавата, на 0,64 садки більше за 

Варпада, на 0,95 садки більше за Париса та на 0,14 садки більше за плідника 

Бурша. 

Важливим для селекціонерів є показник середньої кількості садок на 

одне отримане лоша. Серед плідників ЧВП Деркульського кінного заводу 

найбльшу кількість садок на одне отримане лоша було зроблено жеребцем 

Лунзом Партікуляром, що на 8,31 садок більше за Чіфа Нідабеха, на 12,77 

садок більше за Ясновидця, на 6,38 садок більше за Дуплета, на 12,45 садок 

більше за Байкала, на 13,67 садок більше за Марса, на 10,28 садок більше за 

Датуна, на 14,56 садок більше за Тантала, на 11,87 садок більше за Светоча та 

на 8,47 садок більше за Разгрома. У плідників української верхової породи 

найбільшу кількість садок на отримане лоша було зроблено Архітектором, 

що на 0,14 садок більше за Тайніка, на 3,6 садок більше за Шанхая, на 1,62 

садки більше за Шороха, на 4,22 садки більше за Хазавата, на 1,68 садки 
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більше за Варпада, на 2,16 садки більше за Париса та на 1,55 садки більше за 

жеребця Бурш. 

Найбільший відсоток запліднення кобил було встановлено від 

плідника чистокровної породи Марса, що на 51,23 % більше за Чіфа 

Нідабеха, на 26,19 % більше за Лунза Партікуляра, на 37,5 % більше за 

Ясновидця, на 40,3 % більше за Дуплета, на 15,49 % більше за Байкала, на 

34,75 % більше за Датуна, на 25,0 % більше за Тантала, на 33,33 % більше за 

Светоча та на 41,67 % більше за плідника Разгром. Серед плідників 

української верхової породи найбільший відсоток запліднення демонстрував 

Хазават, що на 21,52 % більше за Архітектора, на 21,43 % більше за Тайніка, 

на 11,76 % більше за Шанхая, на 27,27 % більше за Шороха, на 19,37 % 

більше за Варпада, на 20,0 % більше за Париса та на 25,0 % більше за 

жеребця Бурш. 

Серед плідників ЧВП найбільшу благополучну вижеребку було 

отримано від маток покритих жеребцем Тантал, що на 47,02 % більше за 

показник Чіфа Нідабеха, на 76,67 % більше за Лунза Партикуляра, на 10,0 % 

більше за Ясновидця, на 37,5 % більше за Дуплета, на 29,39 % більше за 

Байкала, на 20,0 % більше за Марса, на 21,82 % більше за Датуна, на 16,67 % 

більше за Светоча та на 28,57 % більше за плідника Разгром. Серед плідників 

української верхової породи найбільшу благополучну вижеребку було 

отримано від маток покритих жеребцями Хазават та Бурш, що на 22,24 % 

більше за Архітектора, на 22,5 % більше за Тайніка, на 13,33 % більше за 

Шанхая, на 37,5 % більше за Шороха, на 8,47 % більше за Варпада та на 5,55 

% більше за Париса. 

Найбільший вихід лошат серед плідників ЧВП було отримано від 

жеребця Марса, що на 48,3 % більше за Чіфа Нідабеха, на 66,9 % більше за 

Лунза Партикуляра, на 23,75 % більше за Ясновидця, на 38,08 % більше за 

Дуплета, на 20,19 % більше за Байкала, на 29,93 % більше за Датуна, на 5,0 % 

більше за Тантала, на 24,44 % більше за Светоча та на 38,33 % більше за 

плідника Разгром. Серед плідників української верхової породи найбільший 
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вихід лошат було отримано від племінного використання Хазавата, що на 

39,15 % більше за Архітектора, на 39,28 % більше за Тайніка, на 23,53 % 

більше за Шанхая, на 54,55 % більше за Шороха, на 25,29 % більше за 

Варпада, на 25,0 % більше за плідників Парис та Бурш. 

Дисперсійний аналіз по Деркульському кінному заводу показав, що 

ступінь впливу індивідуального чиннику жеребця-плідника становить: на 

загальну кількість садок – 39,4 %; на покриту кобилу – 51,3 %; на кобилу, що 

запліднилась – 53,1 %; на отримане лоша – 58,0 %; на кількість садок на 

покриту кобилу – 45,4 %; на кількість садок на кобилу, що запліднилась – 

17,6 %; на кількість садок на отримане лоша – 27,6 %; на запліднюваність – 

31,2 %; на благополучну вижеребку – 49,0 %; на вихід лошат – 60,1 %.  

Вплив парувального сезону становить: на загальну кількість садок – 

16,0 %; на покриту кобилу – 9,6 %; на кобилу, що запліднилась – 6,7 %; на 

отримане лоша – 9,3 %; на кількість садок на покриту кобилу – 12,8 %; на 

кількість садок на кобилу, що запліднилась – 13,9 %; на кількість садок на 

отримане лоша – 14,4 %; на запліднюваність – 22,7 %; на благополучну 

вижеребку – 19,9 %; на вихід лошат – 13,4 %. 

Дані аналізу ефективності селекційно-племінної роботи з відтворення 

Новоолександрівського кінного заводу наведено у таблиці 3.35. 

В середньому за парувальний сезон найбільше кобил було покрито 

плідником Вальс, що на 3,5 кобили більше за Настоя, на 8,5 кобил більше за 

Сантіметра, на 2 кобили більше за Кустарника, на 1,83 кобили більше за 

Тамбура, на 15,5 кобил більше за Ісхода, на 14,5 кобил більше за Кур’єра, на 

6,5 кобил більше за Соліста та на 7,5 кобил більше за плідника Ластика. 

Найбільшу кількість садок на кобилу за парувальний сезон було 

зроблено плідником Ластиком, що на 0,97 садки більше за Настоя та 

Сантіметра, на 0,93 садки більше за Кустарніка, на 1,1 садку більше за 

Вальса, на 0,93 садки більше за Тамбура, на 2,22 садки більше за Ісхода, на 

2,72 садки більше за Кур’єра та на 0,02 садки більше за Соліста. 
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Таблиця 3.35  

Ефективність племінного використання жеребців-плідників 

Новоолександрівського кінного заводу (М±m) 

Плідник Середня 

кількість 

покритих 

кобил  

за сезон  

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу, 

що 

зажере-

біла  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

отримане 

лоша 

за сезон 

Зажере-

бнення, 

% 

 

 

 

Благо-

получна 

виже-

ребка, 

% 

Вихід 

лошат, 

% 

 

новоолександрівська ваговозна порода 
Настой, 1990 

(Ават-Ночка) 
13,00 

±1,58 

3,25 

±0,13 

4,04 

±0,25 

4,82 

±0,42 

80,91 

±3,62 

85,34 

±7,26 

68,37 

±3,78 

Сантіметр, 

1993  

(Стиль-

Сабля) 

8,00 3,25 5,20 6,50 65,50 80,00 50,00 

Кустарнік, 

1991 

(Репертуар-

Корсіка) 

14,50 

±0,65 

3,29 

±0,14 

4,09 

±0,31 

5,39 

±0,87 

81,01 

±3,16 

79,22 

±7,86 

64,24 

±6,72 

Вальс, 1993 

(Літак-

Лібретто)  

16,50 

±1,91 

3,12 

±0,20 

4,51 

±0,63 

4,84 

±0,65 

72,86 

±5,92 

93,28 

±3,03 

67,67 

±5,45 

Тамбур, 1984 

(Бук-Тезна) 
14,67 

±1,54 

3,29 

±0,15 

4,34 

±0,41 

6,11 

±0,89 

77,80 

±4,73 

75,87 

±8,13 

58,35 

±6,17 
Ісход, 1997  
(Ханой-

Ізобара)  

1,00 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 100,00 

Кур’єр, 1998  

(Репертуар-

Кепка) 

2,00 1,50 1,50 1,50 100,00 100,00 100,00 

Соліст, 1985  

(Стиль-

Сакля)  

10,00 4,20 8,40 10,50 50,00 80,00 40,00 

Ластик, 1987  

(Сокол-Анта) 
9,00 4,22 4,22 6,33 100,00 66,67 66,67 

 

Найбільше садок на запліднену кобилу було зроблено плідником 

Солістом, що на 4,36 садки більше за Настоя, на 3,20 садки більше за 

Сантіметра, на 4,31 садки більше за Кустарніка, на 3,89 садки більше за 
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Вальса, на 4,06 садки більше за Тамбура, на 6,4 садок більше за Ісхода, на 6,9 

садок більше за Кур’єра та на 4,18 садки більше від плідника Ластик.  

Найбільшу кількість садок на отримане лоша було зроблено жеребцем 

Солістом, що на 5,68 садок більше за за Настоя, на 4 садки більше за 

Сантіметра, на 5,11 садок більше за Кустарніка, на 5,66 садок більше за 

Вальса, на 4,39 садки більше за Тамбура, на 8,5 садок більше за Ісхода, на 9 

садок більше за Кур’єра та на 4,17 садки більше від плідника Ластик. 

Найбільший відсоток запліднення демонстрували матки, що були 

покриті Ісходом, Кур’єром та Ластиком, що на 19,09 % більше за Настоя, на 

34,5 % більше за Сантіметра, на 18,99 % більше за Кустарніка, на 27,14 % 

більше за Вальса, на 22,2 % більше за Тамбура та на 50 % більше за плідника 

Соліста. 

Відсоток благополучної вижеребки був найбільшим при племінному 

використанні Ісхода та Кур’єра, що на 14,66 % більше за Настоя, на 20 % 

більше за Сантіметра та Соліста, на 20,78 % більше за Кустарніка, на 6,72 % 

більше за Вальса, на 24,13 % більше за Тамбура та на 33,33 % більше за 

плідника Ластик. 

Вихід лошат був найбільшим при племінному використанні Ісхода та 

Кур’єра, що на 31,63 % більше за Настоя, на 50 % більше за Сантіметра, на 

35,76 % більше за Кустарніка, на 32,33 % більше за Вальса, на 41,65 % 

більше за Тамбура, на 60 % більше за Соліста та на 33,33 % більше за 

плідника Ластик. 

Проведений дисперсійний аналіз по Новоолександрівському кінному 

заводу показав, що ступінь впливу індивідуального чиннику жеребця-

плідника становить: на загальну кількість садок – 60,9 % (р<0,05); на покриту 

кобилу – 65,7 % (р<0,05); на кобилу, що запліднилась – 56,4 % (р<0,05); на 

отримане лоша – 57,2 % (р<0,05); на кількість садок на покриту кобилу - 73,2 

% (р<0,01); на кількість садок на кобилу, що запліднилась - 62,5 % (р<0,05); 

на кількість садок на отримане лоша – 56,2 %; на запліднюваність – 56,6 % 

(р<0,05); на благополучну вижеребку –33,8 %; на вихід лошат – 57,0 %.  
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Вплив парувального сезону становить: на загальну кількість садок – 

44,8 % (р<0,05); на покриту кобилу – 31,2 %; на кобилу, що запліднилась – 

37,1 %; на отримане лоша – 20,7 %; на кількість садок на покриту кобилу – 

29,4 % (р<0,05); на кількість садок на кобилу, що зажеребіла – 23,4 %; на 

кількість садок на отримане лоша – 26,5 %; на запліднюваність– 31,0 %; на 

благополучну вижеребку – 39,6 %; на вихід лошат – 49,1 % (р<0,05). 

Отже, з проведеного дисперсійного аналізу видно, що в різних кінних 

заводах вплив індивідуального фактору та парувального сезону на основні 

показники відтворення має суттєву різницю. Тому було проведно 

дослідження ефективності селекційно-племінної роботи в межах кінних 

заводів. 

Порівняльний аналіз ефективності селекційно-племінної роботи з 

відтворення обстежених кінних заводів наведено у таблиці 3.36. 

 

Таблиця 3.36  

Порівняльна ефективність селекційно-племінної роботи з відтворення  

обстежених кінних заводів (М±m) 

Кінний 

завод 

(кількість 

голів) 

Середня 

кількість 

покритих 

кобил  

за сезон  

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу, 

що 

зажере-

біла  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

отримане 

лоша 

за сезон 

Запліднен

ня  

% 

 

 

 

Благо-

получна 

виже-

ребка, 

% 

Вихід 

лошат, 

% 

 

Лимарівський 

(11) 

9,33 

±0,91 

3,98 

±0,16 

5,73 

±0,32 

7,75 

±0,62 

70,94 

±3,32 

70,56 

±5,31 

52,24 

±4,43 

Стрілецький 

(7) 

8,23 

±0,80 

3,30 

±0,11 

3,74 

±0,20 

7,82 

±0,86 

90,66 

±2,19 

59,10 

±4,51 

53,74 

±4,40 

Деркульсь-

кий (18) 

10,80 

±0,90 

3,92 

±0,25 

5,82 

±0,82 

8,19 

±1,29 

70,75 

±3,76 

72,12 

±4,55 

53,18 

±4,10 

Новоолексан

дрівський (9) 

13,08 

±1,02 

3,19 

±0,12** 

4,28 

±0,29 

5,34 

±0,43 

78,68 

±2,77 

83,99 

±3,02 

65,73 

±3,26 
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З даних таблиці 3.36 видно, що у середньому найбільша середня 

кількість кобил покритих одним жеребцем була по Новоолександрівському 

кінному заводу, що на 2,28 голови більше за Деркульський кінний завод, на 

4,85 голів – за Стрілецький та на 3,75 голови більше за Лимарівський кінний 

завод. 

При цьому середня кількість садок на покриту кобилу за сезон одним 

жеребцем в обстежених кінних заводах у середньому була приблизно на 

одному рівні. Проте цей показник був найбільшим у Лимарівського кінного 

заводу, що на 0,68 садок більше за Стрілецький кінний завод, на 0,06 садок – 

за Деркульський та на 0,79 садок більше (р<0,01) за Новоолександрівський 

кінний завод. Середня кількість садок на кобилу, що запліднилась була 

найбільшою по Деркульському кінному заводу, що на 0,09 садок більше 

усередньому за плідників Лимарівського кінного заводу, на 2,08 садки 

більше за Стрілецький кінний завод та на 1,54 садки більше за 

Новоолександрівський кінний завод. Середня кількість садок на отримане 

лоша була найбільшою по Деркульському кінному заводу, що на 2,85 садки у 

середньому більше за Новоолександрівський кінний завод, на 0,37 садок 

більше за Стрілецький кінний завод та на 0,44 садки більше за Лимарівський 

кінний завод. 

Запліднення кобил  було найкращим у середньому по Стрілецькому 

кінному заводу, що на 19,72 % більше за Лимарівський кінний завод, на 19,91 

% більше за Деркульський кінний завод та на 11,98 % більше за 

Новоолександрівський кінний завод. Благополучна вижеребка була 

найкращою усередньому по Новоолександрівському кінному заводу, що на 

11,87 % більше за Деркульський кінний завод, на 24,89 % більше за 

Стрілецький кінний завод та на 13,43 % більше за Лимарівський кінний 

завод. Вихід лошат був найбільшим у Новоолександрівського кінного заводу, 

що на 12,55 %, 11,99 % та на 13,49 % більше відповідно за Деркульський, 

Стрілецький та Лимарівський кінні заводи. 
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Проведений дисперсійний аналіз кінних заводів показав, що ступінь 

впливу кінного заводу становить: на загальну кількість садок – 7,2 % 

(р<0,05); на покриту кобилу – 8,9 % (р<0,01); на кобилу, що запліднилась – 

5,9 % (р<0,05); на отримане лоша – 10,5 % (р<0,01); на кількість садок на 

покриту кобилу – 9,6 % (р<0,01); на кількість садок на кобилу, що 

запліднилась – 7,2 % (р<0,05); на кількість садок на отримане лоша – 3,4 %; 

на запліднюваність – 15,5 % (р<0,001); на благополучну вижеребку – 8,3 % 

(р<0,01); на вихід лошат – 4,2 %.  

3.5.2. Вплив віку жеребців-плідників на ефективність 

відтворення. В результаті проведених досліджень та аналізу показників 

ефективності племінної роботи з відтворення залежно від вікової групи 

жеребців-плідників за весь період спостережень було встановлено, що 

спостерігається певна тенденція (табл. 3.37). 

Таблиця 3.37  

Порівняльна ефективність селекційно-племінної роботи залежно від 

вікової групи плідників (М±m) 

Вікова 

група 

(кількість 

голів) 

Середня 

кількість 

покритих 

кобил  

за сезон  

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу, 

що 

зажере-

біла  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

отримане 

лоша 

за сезон 

Зажере-

бнення, 

% 

 

 

 

Благо-

получна 

виже-

ребка, 

% 

Вихід 

лошат, 

% 

 

Молоді 4-9  

років (5) 

12,26 

±1,27 

3,02 

±0,15 

3,94 

±0,27 

4,91 

±0,42 

80,34 

±2,76 

83,71 

±2,76 

67,49 

±3,56 

Повновікові 

10-15 р (12) 

10,56 

±0,70 

3,81 

±0,15*** 

5,02 

±0,28** 

6,96 

±0,53** 

75,82 

±2,82 

73,19 

±3,39* 

56,72 

±3,07* 

Старі 16 та 

більше років 

(28) 

8,86 

±0,70 

* 

3,79 

±0,16 

*** 

5,49 

±0,66 

* 

8,79 

±1,08 

** 

75,99 

±3,03 

62,32 

±4,64 

*** 

48,01 

±3,78 

*** 
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Найбільше кобил за сезон в середньому було покрито молодими 

жеребцями, що на 1,7 кобилу більше за повновікових та на 3,4 кобили більше 

(р<0,05) за плідників старої вікової групи.  

Найменшу кількість садок на покриту кобилу робили молоді жеребці, 

що на 0,79 садки менше (р<0,001) за повновікових та на 0,77 садок менше 

(р<0,001) за старих плідників. 

Найбільшу кількість садок на кобилу, що запліднилась, було зроблено 

старими плідниками, що на 0,47 садок більше за повновікових та на 1,55 

садок більше (р<0,05) за молодих жеребців. 

Найменше садок на отримане лоша робили молоді плідники, що на 

2,05 садки менше (р<0,01) за повновікових та на 3,88 садки менше (р<0,01) за 

старих плідників. 

Найбільше запліднення  було отримано за племінного використання 

плідників молодої вікової групи, що на 4,52 % більше за повновікових та на 

4,35 % більше за старих жеребців.  

Благополучна вижеребка була найбільшою у молодих жеребців, що на 

10,52 % більше (р<0,05) за повновікових та на 21,39 % більше (р<0,001) за 

старих плідників. 

Вихід лошат був найбільшим від молодих плідників, що на 10,77 % 

більше (р<0,05) за повновікових та на 19,48 % більше (р<0,001) за старих 

плідників. Зниження виходу лошат можливо, зумовлено погіршенням 

репродуктивних показників, накопиченням хромосомних порушень тощо. 

Для успішної селекційної роботи важливо встановити причину низького 

виходу лошат, зокрема дослідити ймовірний вплив хромосомних аберацій на 

відтворну здатність як кобил так і жеребців. 

Кореляційний аналіз показав, що коефіцієнт кореляції (r) віку 

плідника становить: з загальною кількістю садок - - 0,11; з покритою 

кобилою - - 0,20 (р<0,05); з кобилою, що запліднилась -  - 0,18 (р<0,05); з 

отриманим лоша - - 0,28 (р<0,001); з кількістю садок на покриту кобилу - 0,23 

(р<0,01); з кількістю садок на кобилу, що зажеребіла - 0,14; з кількістю садок 
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на отримане лоша - 0,2 (р<0,05); з запліднюваністю - - 0,05; з благополучною 

вижеребкою - - 0,31 (р<0,001); з виходом лошат - - 0,3 (р<0,001).  

Ступінь впливу вікової групи становить: на загальну кількість садок – 

1,6 %; на покриту кобилу – 4,7 % (р<0,05); на кобилу, що запліднилась – 4,4 

% (р<0,05); на отримане лоша – 8,1 % (р<0,01); на кількість садок на покриту 

кобилу – 6,7 % (р<0,01); на кількість садок на кобилу, що запліднилась – 2,7 

%; на кількість садок на отримане лоша – 6,1 % (р<0,05); на запліднюваність 

– 0,7 %; на благополучну вижеребку – 7,6 % (р<0,01); на вихід лошат – 7,8 % 

(р<0,01).  

Таким чином, зниження виходу лошат може бути пов’язане зі 

збільшенням частки використання плідників старшої вікової групи за 

обстежений період; адже вікова група достовірно впливає майже на всі 

показники ефективності селекційно-племінної роботи (табл. 3.38). 

 

Таблиця 3.38  

Відсоток використання плідників залежно від віку   

Вікова група 

жеребців- 

плідників 

(кількість голів) 

Роки використання 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Молоді 

4-9 років (5) 

21,7 13,6 9,5 10,5 15,0 15,0 15,0 

Повновікові 

10-15 років (12) 

56,5 50,0 47,6 42,1 25,0 25,0 15,0 

Старі 

16 і більше 

років (28) 

21,7 36,4 42,9 47,4 60,0 60,0 70,0 

 

З таблиці 3.38 видно, що з 2001 по 2007 роки відсоток використання 

старих плідників зріс на 48,3 %, частка використання молодих плідників 
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зменшилась на 6,7 %, а повновікових на 41,5 %. Встановлений факт не може 

не вплинути на ефективність відтворення коней.  

Отже, враховуючи зиження ефективності відтворення коней впродовж 

ряду парувальних компаній, вкрай необхідно проводити селекційно-

генетичний моніторинг племінного ядра на основі використання 

цитогенетичних методів з метою з’ясування механізмів зниження 

ефективності племінної роботи в кінних заводах. 

3.5.3. Вплив породи на відтворювальну здатність коней. Дані 

аналізу ефективності селекційно-племінної роботи з відтворення залежно від 

породи жеребців-плідників наведено у таблиці 3.39. 

Таблиця 3.39  

Порівняльна ефективність відтворювальної здатності коней  

різних порід (М±m) 

Порода 

(кількість 

голів) 

Середня 

кількість 

покритих 

кобил  

за сезон  

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

кобилу, 

що 

зажере-

біла  

за сезон 

Середня 

кількість 

садок на 

отримане 

лоша 

за сезон 

Зажере-

бнення, 

% 

 

 

 

Благо-

получна 

виже-

ребка, 

% 

Вихід 

лошат, 

% 

 

Новоолексан

дрівська 

ваговозна (9) 

13,08 

±1,02 

3,19 

±0,12 

4,28 

±0,29 

5,34 

±0,43 

78,68 

±2,77 

83,99 

±3,02 

65,73 

±3,26 

Чистокровна 

верхова (17) 

8,95 

±0,65** 

3,79 

±0,18** 

5,19 

±0,63 

8,94 

±1,02** 

78,78 

±3,28 

61,34 

±3,92*** 

49,02 

±3,47*** 

Українська 

верхова (8) 

12,38 

±1,57 

3,21 

±0,21 

4,09 

±0,32 

4,93 

±0,43 

80,46 

±3,13 

84,78 

±2,93 

68,55 

±4,02 

Російська 

(призова) 

рисиста (8) 

9,50 

±1,77 

4,05 

±0,38* 

5,89 

±0,63* 

7,27 

±0,76* 

71,61 

±5,06 

75,00 

±8,86 

53,82 

±6,39 

Орловська 

рисиста (3) 

9,25 

±1,07* 

3,96 

±0,16*** 

5,47 

±0,42* 

7,14 

±0,94 

70,61 

±4,28 

68,64 

±6,64 

51,57 

±5,78* 

 

З таблиці 3.39 видно, що в середньому найбільшу кількість кобил за 

сезон було покрито жеребцями новоолександрівської ваговозної породи, що 

на 4,13 кобили більше (р<0,01) за чистокровної породи, на 0,7 кобили більше 
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за української верхової, на 3,58 більше за російської рисистої та на 3,83 

кобили більше (р<0,05) за плідників орловської рисистої породи. 

Найбільшу кількість садок на покриту кобилу робили жеребці 

призової породи, що на 0,86 садок більше (р<0,05) за новоолександрівських 

ваговозів, на 0,26 садки більше за чистокровну, на 0,84 садки більше за 

українську верхову та на 0,09 садки більше за орловську рисисту породи. 

Найбільшу кількість садок на кобилу, що запліднилась, було зроблено 

жеребцями російської рисистої породи, що на 1,61 садку більше (р<0,05) за 

новоолександрівську породу, на 0,7 садки більше за чистокровну верхову, на 

1,8 садки більше за українську верхову та на 0,42 садки більше за орловську 

рисисту породу. 

Найбільшу кількість садок на отримане лоша було зроблено 

жеребцями чистокровної верхової породи, що на 3,6 садки більше (р<0,01) за 

новоолександрівську ваговозну породу, на 4,01 садки більше за українську 

верхову, на 1,67 садку більше за орловську рисисту та на 1,8 садку більше за 

призову породу. 

Запліднюваність кобил була найбільшою у кобил УВП, що на 1,78 % 

більше, ніж кобил новоолександрівськуої ваговозної породи, на 1,68 % 

більше, ніж чистокровної верхової, на 8,85 % більше, ніж російської рисистої 

та на 9,85 % більше, ніж орловської рисистої породи.  

Благополучна вижеребка була найбільною по УВП, що на 0,79 % 

більше за новоолександрівську ваговозну породу, на 23,44 % більше 

(р<0,001) за чистокровну верхову, на 9,78 % більше за російську рисисту та 

на 16,14 % більше за ОРП.  

Вихід лошат був найбільшим у УВП, що на 2,82 % більше за 

новоолександрівську ваговозну породу, на 19,53 % більше (р<0,001) за 

чистокровну верхову, на 14,73 % більше за російську рисисту та на 16,98 % 

більше (р<0,05) за орловську рисисту породу.  

Дисперсійний аналіз показав, що ступінь впливу породи становить: на 

загальну кількість садок – 2,6 %; на покриту кобилу – 9,6 % (р<0,01); на 
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кобилу, що запліднилась – 9,2 % (р<0,05); на отримане лоша – 15,6 % 

(р<0,001); на кількість садок на покриту кобилу – 8,1 % (р<0,05); на кількість 

садок на кобилу, що запліднилась – 3,1 %; на кількість садок на отримане 

лоша – 8,1 % (р<0,05); на запліднюванвсть – 3,4 %; на благополучну 

вижеребку – 12,4 % (р<0,01); на вихід лошат – 10,2 % (р<0,01). 
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РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Джерела літератури свідчать, що цитогенетичний моніторинг дозволяє 

встановити причини погіршення відтворювальної здатності тварин, що має 

велике значення для селекції [121-124, 142]. Особливе практичне значення це 

має у кіннозаводстві, оскільки кінь має значний біологічний інтервал між 

поколіннями. Особливістю племінного конярства є використання малої 

кількості плідників на великому поголів’ї конематок, що може сприяти 

розповсюдженню хромосомних аномалій, які знижують репродуктивну 

функцію племінного поголів’я та ефективність селекційно-племінної роботи 

з відтворення. Тому, для попередження економічних збитків від 

недоотримання молодняку коней, необхідно проводити селекційно-

цитогенетичний моніторинг жеребців-плідників та конематок. 

Аналіз отриманих даних проведеного нами цитогенетичного 

моніторингу жеребців-плідників показав, що з трьох обстежених жеребців 

орловської рисистої роботи два плідники (Казус та Памфлет) мали 

підвищений рівень загальної хромосомної нестабільності, у них виявлено 

структурні аберації хромосом у вигляді парних фрагментів хромосом та 

кільцевих хромосом, що, очевидно, мало вплив  на зниження виходу лошат. 

У жеребця Капрала визначено рівень хромосомної нестабільності як вищий, 

ніж допустимий, на 0,03 %. З восьми обстежених плідників російської 

рисистої породи лише один мав допустимий рівень хромосомної 

нестабільності і високий вихід лошат, при цьому в нього не було знайдено 

парних фрагментів хромосом та кільцевих хромосом. Всі інші жеребці 

російської рисистої породи мали підвищений рівень загальної хромосомної 

нестабільності, мали парні фрагменти хромосом та кільцеві хромосоми та 

вихід лошат менше 60,0 %.  
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Три жеребці чистокровної верхової породи Стрілецького кінного 

заводу з рівнем загальної хромосомної нестабільності від 5,0 до 6,0 % мали 

вихід лошат від 57,0 % до 63,0 %, з чого можна зробити припущення, що для 

них такий рівень є допустимим. Чотири плідники чистокровної верхової 

породи Стрілецького кінного заводу мали рівень загальної хромосомної 

нестабільності від 6,0 до 8,0 %, що можливо зумовило зниження виходу 

лошат менше 55,0 %. Можливо загальний рівень хромосомної нестабільності 

по-різному впливає на кожну тварину, тому спостерігались задовільні 

репродуктивні показники за підвищеної хромосомної нестабільності. 

З десяти обстежених жеребців Деркульського кінного заводу чотири 

плідники мали рівень загальної хромосомної нестабільності від майже 6,5 % 

до 8,0 %, при цьому вихід лошат від них був від 13,0 % до 42,0 %. У трьох 

плідників показник  хромосомної нестабільності склав  від 5,0 % до 6,0 % і 

показник виходу лошат становив 50,0 % - 57,0 %. Три жеребці мали 

допустиму хромосомну нестабільність до 5,0 % і демонстрували вихід лошат 

від 59,0 % до 80,0 %. Три із восьми обстежених плідників української 

верхової породи Деркульського кінного заводу  мали підвищений рівень 

загальної хромосомної нестабільності до майже 7,5 %, при цьому вихід 

лошат від них був на досить високому рівні – від 60,0 % до майже 75,5 %. 

П’ять жеребців української верхової породи мали допустимий рівень 

загальної хромосомної нестабільності та демонстрували вихід лошат від 

сорока п’яти до ста відсотків. З отриманих даних по Деркульському кінному 

заводу можна зробити припущення, що на зниження виходу лошат впливає 

не тількі хромосомна нестабільність, а й чинник віку, породи, умов 

утримання тощо. 

З дев’яти обстежених плідників Новоолександрівського кінного заводу 

лише два плідники мали підвищений рівень загальної хромосомної 

нестабільності, але з них лише один мав низький вихід лошат від покритих 

ним кобил. Аналіз результатів дослідження структурних аберацій показав, 

що підвищений рівень загальної хромосомної нестабільності може не 
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знижувати репродуктивні показники, якщо немає кільцевих хромосом, 

пробілів у хромосомах та кількість парних фрагментів хромосом є 

незначною. 

Середній рівень хромосомних аберацій залежно від сукупності умов 

кінних заводів не мав достовірних відмінностей між обстеженими заводами, 

проте кількість структурних аберацій, в тому числі парних фрагментів 

хромосом та кільцевих хромосом було майже вдвічі меншим у тварин 

Новоолександрівського кінного заводу. Очевидно, що умови утримання 

також можуть впливати на хромосомну нестабільність. 

Дослідженнями залежно від вікової групи жеребців-плідників 

встановлено, що зі збільшенням віку вірогідно підвищується загальний 

рівень хромосомної нестабільності, загальна кількість аберацій, число 

одиночних, парних фрагментів та кільцевих хромосом. При цьому чинник 

віку достовірно корелював з характеристиками хромосомної мінливості, що 

дає змогу стверджувати, що статус вікової групи тварин дійсно впливає на їх 

цитогенетичні показники.  

Аналізом цитогенетичних характеристик не виявлено вірогідну 

різницю за всіма показниками залежно від породи. А дані кореляційно-

дисперсійного свідчать про те, що ступінь впливу породи на всі 

цитогенетичні показники є достовірним, отже селекціонерам необхідно 

враховувати і породий чинник.  

Дослідження зв’язку цитогенетичних показників з кількісними та 

якісними показниками нативної та розмороженої сперми жеребців нами в 

Україні проводяться уперше. Після оцінки нативної та розмороженої сперми 

семи жеребців української верхової породи встановлено трьох плідників з 

низькими показниками якості сперми та з біотехнологічною придатністю 

сперми менше 50,0 %, при цьому у даних жеребців визначено рівень 

загальної хромосомної нестабільності як підвищений. Також виявлена у них 

кількість кільцевих хромосом та кількість парних фрагментів хромосом була 

вищою, ніж у жеребців з високою кріорезистентністю та якістю сперми.  
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Аналіз даних якості нативної і розмороженої сперми чотирьох 

жеребців чистокровної верхової породи показав, що два плідники мали гіршу 

рухливість нативної та розмороженої сперми, гіршу концентрацію та 

виживаність сперміїв, більшу кількість патологічних форм сперміїв, при 

цьому загальна хромосомна нестабільність була підвищеною, встановлено 

наявність кільцевих хромосом, парних фрагментів хромосом було більше, а 

кількість одиничних фрагментів хромосом було менше порівняно з 

жеребцями з допустимою хромосомною нестабільністю.  

З трьох жеребців гановерської породи лише один мав підвищений 

рівень загальної хромосомної нестабільності, гіршу рухливість нативної та 

розмороженої сперми, меншу концентрацію та виживаність сперміїв, гіршу 

збереженість сперміїв та більшу кількість патологічних форм сперміїв. При 

цьому в нього було більше кільцевих хромосом та менше одиночних 

фрагментів хромосом.  

Серед чотирьох обстежених тракененських жеребців всі мали 

підвищений рівень загальної хромосомної нестабільності. Три жеребці мали 

рівень хромосомної нестабільності від 5,0 % до 6,0 %. При цьому 

біотехнологічна придатність їх сперми була задовільною, а рухливість 

сперміїв після розморожування була слабкою. Один плідник мав рівень 

загальної хромосомної нестабільності більше 6,0 %, однак біотехнологічна 

придатність і показники його сперми після розморожування були високими. 

При дослідженні препаратів метафазних клітин крові у всіх тракененських 

жеребців було знайдено кільцеві хромосоми та парні фрагменти хромосом.  

Проведена перевірка запліднюючої здатності сперми жеребців і штучне 

осіменіння племінних кобил української верхової породи з метою 

встановлення впливу хромосомної мінливості на відтворні здатності коней. 

Для цього було обрано жеребця Образця з допустимим рівнем хромосомної 

нестабільності та плідника Трона з підвищеною хромосомною 

нестабільністю, показники розмороженої сперми в них були вищі, ніж за 

вимогами державних стандартів до розмороженої сперми. В результаті 
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перевірки запліднюючої здатності їх сперми було встановлено, що при 

підвищеному рівні загальної хромосомної нестабільності, наявності 

кільцевих та парних фрагментів хромосом запліднююча здатність сперми 

була значно нижча. Отже, хромосомна нестабільність може не знижувати 

кількісні показники сперми після розморожування, а негативно впливати на 

запліднюючу здатність сперми. Кобили, яких штучно осіменяли, мали 

допустимий рівень загальної хромосомної нестабільності. 

Для встановлення взаємозв’язку хромосомної нестабільності з 

репродуктивною функцією кобил досліджено дев’ять кобил з гіпофункцією 

яєчників. За результатами цитогенетичного обстеження їх було поділено на 

дві групи з допустимою та підвищеною хромосомною нестабільністю. Всім 

кобилам було надано однакове ветеринарне лікування, поліпшення умов 

утримання та годівлі. Кобили з допустимою хромосомною нестабільностю 

відновили репродуктивну функцію та народили лошат, а інша група кобил не 

відновила репродуктивну функцію. Отримані дані свідчать про те, що 

цитогенетичні дослідження вкрай важливі для селекціонерів і можуть дати 

відповідь на питання щодо доцільності проведення лікування кобил з 

гіпофункцією яєчників. 

Аналіз морфометричних даних хромосом показав, що коні зі зниженою 

репродуктивною функцією мають достовірно інший центромерний індекс та 

відносну довжину четвертої, восьмої, дев’ятої, десятої, одинадцятої, 

дванадцятої та тринадцятої пар аутосом. Отже і морфометричні дані можуть 

бути корисними для практикуючих спеціалістів з відтворення коней.  

За 10 років проведення цитогенетичних досліджень було виявлено 

п’ятнадцять кобил з числовими абераціями каріотипу. З п’яти кобил 

орловської рисистої породи у двох виявили моносомію, а у інших трьох 

маток – трисомію. З п’яти маток російської риситої породи три кобили мали 

трисомію, а дві – моносомію. Серед п’яти кобил з числовими абераціями 

української верхової породи у двох було встаовлено моносомію, а у трьох – 
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трисомію. Оскільки числові аберації можуть передаватися потомкам, то 

виявлених кобил було вилучено з селекційного процесу. 

Отже, в результаті аналізу отриманих даних можна впевнено 

стверджувати про наявність зв’язку підвищеного рівня загальної 

хромосомної нестабільності, наявності кільцевих хромосом, парних 

фрагментів хромосом та пробілів у хромосомах з репродуктивною здатністю 

коней. 

Проведення аналізу динаміки виходу лошат протягом ряду 

парувальних компаній обстежених кінних заводів показало невтішні 

результати: зниження виходу лошат з 2000 по 2007 роки майже на 17,0 %. 

Зрозуміло, що з такими даними, можна дати лише негативну оцінку 

селекційно-племінній роботі відтворення з селекційної та економічної точки 

зору. Результати цитогенетичного моніторингу показали підвищений рівень 

загальної хромосомної нестабільності у коней.  

Тому, метою дисертаційної роботи було з’ясувати, чи є взаємозв’язок 

цитогенетичних показників з репродуктивною функцією коней залежно від 

породи, віку, фізіологічного стану та технологічного чиннику кінного заводу 

(сукупності умов оточуючого середовища).  

Отримані дані дисперсійного аналізу показали, що навіть парувальний 

сезон має певний ступінь впливу на зажеребіння, благополучну вижеребку 

(р<0,05) та на вихід лошат. Можливо, це пов’язано з різною екологічною 

ситуацією, різною безпечністю кормів щодо кількості важких металів, 

мікотоксинів та інших факторів які можуть підвищувати ембріональну 

смертність у коней. 

За базові господарства в яких було проведено аналіз ефективності 

селекційно-племінної роботи з відтворення було обрано Лимарівський, 

Стрілецький, Деркульський та Новоолександрівський кінний заводи що 

знаходяться в одній біогеохімічній зоні Луганської області.  

При проведенні аналізу ефективності племінної роботи враховували 

середню кількість покритих кобил одним плідником за сезон, щоб зрозуміти 
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які плідники більше впливають на популяцію. Кількість садок на одну 

покриту, зажеребілу кобилу та на одне отримане лоша дозволяє 

охарактеризувати ефективність використання плідника та зрозуміти ступінь 

статевого виснаження під час парування, оскільки зрозуміло, що зі 

збільшенням кількості садок якість сперми поліпшуватись не може, що 

зумовлено загально біологічними законами та тривалістю сперматогенезу. 

Відсоток запліднення  дає можливість зрозуміти скільки кобил запліднилось і 

який відсоток благополучної вижеребки.  

Проведення аналізу ефективності племінної роботи Лимарівського 

кінного заводу дозволило виявити плідників орловської та російської 

(призової) рисистої порід з найбільшим та найменшим виходом лошат та 

різною ефективністю використання за кількістю садок.  

У орловський рисистій породі (ОРП) найбільшу середню кількість 

покритих кобил мав Памфлет, у російській рисистій породі – Пересвет. Отже 

у цих плідників в першу чергу дослідили каріотип, оскільки їх вплив на 

популяцію був більше. 

Від плідника Капрал було отримано більше зажеребінь, благополучної 

вижеребку конематок та виходу лошат порівняно з іншими плідниками 

орловської риситої породи. Із плідників призової породи найкращу 

запліднюваність маток демонстрував Пересвет; найбільшу благополучну 

вижеребку та вихід лошат – Прогул. Саме це робить їх більш бажаними 

жеребцями з точки зору економічної ефективності.  

Важливим моментом є те, що за даними дисперсійного аналізу 

індивідуальний фактор жеребця-плідника достовірно впливає на кількість 

садок, на покриту кобилу, на кобилу що зажеребіла та на кількість садок на 

одне отримане лоша. Парувальний сезон мав достовірний вплив на кількість 

садок на одну покриту кобилу, на запліднюваність, благополучну вижеребку 

та на вихід лошат, що підтверджує наші припущення відносно цього 

питання. 
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У Стрілецькому кінному заводі найбільше кобил за сезон покрили 

жеребці Грим та Чіф Нідабех. При цьому останній використовувався 

інтенсивніше, що простежується за найбільшою кількістю садок на одну 

покриту кобилу. Найбільша кількість садок на одну зажеребілу кобилу Чіфа 

Нідабеха може свідчити про гірші репродуктивні показники порівняно з 

іншими жеребцями чистокровної верхової породи Стрілецького кінного 

заводу. Проте найбільшу кількість садок на одне отримане лоша було 

зроблено Балтімором, що може вказувати на найбільшу ембріональну 

летальність у покритих ним кобил. Найкраще зажеребіння кобил 

демонстрував Светоч, а благополучну вижеребку – Чіф Нідабех. Це може 

свідчити про кращу якість нативної сперми Светоча та найкращу 

збереженність ембріонів у кобил покритих Чіфом Нідабехом. Проте 

найбільший вихід лошат було отримано від Тантала.  

Вірогідний вплив індивідуального чиннику жеребця по Стрілецькому 

кінному заводу було встановлено на одну покриту та зажеребілу кобилу. 

Парувальний сезон впливав достовірно лише на відсоток зажеребіння. 

Аналіз селекційно-племінної роботи Деркульського кінного заводу 

показав, що найбільше кобил крив Светоч чистокровної верхової породи та 

Шанхай української верхової породи, що свідчить про їх вплив на конкретну 

популяцію коней. Найбільш інтенсивно використовувався Лунз Партикуляр 

чистокровної верхової породи та Тайнік української верхової породи. З точки 

зору кількості садок на одну зажеребілу кобилу найменш раціонально 

використовувались Дуплет та Архітектор чистокровної та української 

верхових порід відповідно. На отримане лоша найбільше садок робили Лунз 

Партикуляр та Архітектор, що може свідчити про гіршу запліднюючу 

здатність їх сперми. Зажеребіння кобил було найбільшим за використання 

сперми жеребців Марса та Хазавата, а благополучна вижеребка у кобил, яких 

осіменили Тантал та Хазават, що може вказувати на кращі показники якості 

їх сперми. Вихід лошат був найбільшим у Марса та Хазавата, 
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цитогенетичними дослідженнями у яких встановили допустимий рівень 

загальної хромосомної нестабільності.  

У Новоолександрівському кінному заводі було виявлено плідника 

новоолександрівської ваговозної породи, який за парувальний сезон крив 

найбільше кобил, це був Вальс. Якщо жеребець Вальс у своєму каріотипі має 

структурні чи числові хромосомні аберації, то з урахуванням його участі у 

відтворному процесі, є ризик розповсюдження можливих хромосомних 

дефектів. Найменш ефективно використовувався Ластик, оскільки він робив 

найбільшу кількість садок на покриту кобилу. Для зажеребіння однієї кобили 

та на одне отримане лоша найбільше садок зробив Соліст, що можливо 

свідчить про його гірші репродуктивні показники. Найкраще зажеребіння 

кобил спостерігали після осіменіння спермою плідників Ісхода, Кур’єра та 

Ластика, а благополучну ви жеребку та вихід лошат у кобил від Ісхода та 

Кур’єра, що свідчить про кращу збереженість ембріонів. У 

Новоолександрівському кінному заводі індивідуальний чинник плідника 

впливав вірогідно майже на всі показники, за якими проводилась оцінка 

ефективності селекційно-племінної роботи, невірогідним вплив був лише на 

вихід лошат та благополучну вижеребку. Проте цікавим є те, що парувальний 

сезон впливав достовірно на вихід лошат, загальну кількість садок та на 

кількість садок на покриту кобилу. 

З аналізу отриманих даних видно, індивідуальний чинник та 

парувальний сезон впливали по різному залежно від кінного заводу, тому 

було проведено порівняльне дослідження обстежених кінних заводів. 

Найбільш інтенсивно використовувались жеребці у Новоолександрівському 

кінному заводі, що простежується за найбільшою середньою кількістю 

покритих кобил. Проте найменш ефективно використовувались плідники 

Деркульського кінного заводу, про що свідчить найбільша кількість садок на 

отримане лоша, з чого можна зробити припущення про найгіршу 

збереженість ембріонів у кобил Деркульського кінного заводу. 
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Найважливіші показники за якими проводиться оцінка селекційно-

племінної роботи з відтворення – благополучна вижеребка та вихід лошат – 

були найкращими у Новоолександрівському кінному заводі. Цікавим є те, що 

чинник сукопності умов кінного заводу вірогідно впливав на кількість садок 

на покриту кобилу, на кількість садок на зажеребілу кобилу, на благополучну 

вижеребку та на запліднюваність. Що підтверджує різні підходи до 

селекційно-племінної роботи в обстежених кінних заводах. 

Однак треба розуміти, що не тільки технологічні чинники кінних 

заводів (сукупність умов оточуючого середовища) впливають на 

результативність відтворення, а й біологічні особливості віку та породи. 

Тому було проведно аналіз ефективності відтворення залежно від віку та 

породи жеребців-плідників. 

З результатів аналізу впливу вікової групи жеребців видно, що молоді 

плідники використовуються найбільш ефективно, що підтверджується 

найменшою кількість садок на покриту, зажеребілу та вижереблену кобилу та 

високим виходом лошат, проте частка використання молодих жеребців з 2001 

по 2007 роки зменшилась майже на 7,0 %. Незважаючи на низький вихід 

лошат та велику кількість садок, зростає частка використання старих 

плідників, що в цілому можливо і дає негативну динаміку зниження виходу 

лошат у кінних заводах. Це підтверджується достовірним коефіцієнтом 

кореляції віку плідника з усіма показниками, за якими проводився аналіз 

ефективності селекційно-племінної роботи. Негативний коефіцієнт кореляції 

віку плідника з запліднюваністю, благополучною вижеребкою та виходом 

лошат доводить, що зі збільшенням віку ці показники погіршуються. 

Аналіз впливу породи на показники відтворення показав, що найбільше 

садок на зажеребілу кобилу зробили плідники російської рисистої породи, 

що можливо вказує на найменшу виживаність та запліднюючу здатність їх 

сперми. Найбільше садок на одне отримане лоша зробили чистокровні 

жеребці, що може вказувати на найменшу збереженість ембріонів у кобил, 

покритих плідниками цієї породи. 
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Найкраща запліднюваність, благополучна вижеребка та вихід лошат 

були у український верховий породі, що свідчить про найкращі 

репродуктивні показники жеребців і кобил цієї породи порівняно з іншими 

обстеженими породами. Більш того, дуже важливими даними є те, що чинник 

породи достовірно впливав на кількість садок на отримане лоша, на 

благополучну вижеребку та на вихід лошат. 

Поряд із перевагами проведення цитогенетичного моніторингу 

важливо знати чи існує економічна доцільність його практичного 

застосування. 

Економічна ефективність цитогенетичного моніторингу полягає у 

своєчасному вилученні із селекційного процесу жеребців-плідників та 

конематок, від яких неможливо отримати нащадків. Місце вилучених коней 

повинні займати тварини з фізіологічно-нормальною репродуктивною 

функцією, від яких можливо отримати нащадків. Таким чином при однакових 

витратах збільшується вихід лошат, що знижує собівартість їх вирощування 

та дозволяє збільшити прибуток при продажу лошат, у цьому і полягає 

практична економічна ефективність цитогенетичного моніторингу. 

Завдяки проведенню цитогенетичного моніторингу було своєчасно 

вилучено з селекційного процесу Лимарівського, Стрілецького, 

Деркульського, Новоолександрівського кінних заводів п’ятнадцять 

конематок, що забезпечило перехід від збитковості до невеликої 

рентабельності (таблиця 3.40). 

З даних таблиці 3.40 видно, що без проведення цитогенетичного 

моніторингу, а отже без вилучення та замінення кобил отримуємо збиток на 

одну кобилу 2 535,32 грн. При проведенні цитогенетичного моніторингу 

вдається отримати економічний ефект на одну кобилу більше 170 грн та 

перейти від збитковості до невеликої рентабельності у 1,8 %. Це досягається 

за рахунок збільшення виходу лошат на 17,92 % або на 10 голів, а отже 

збільшується прибуток від продажу лошат. 
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Таблиця 3.40 

Економічна ефективність використання цитогенетичного моніторингу 

Показники Група  

дослідна контрольна 

Кількість кобил у групі, голів 51 49 

Отримано лошат 31 21 

Вихід лошат, % 60,78 42,86 

Реалізаційна ціна одного лошати, грн 16 000 16 000 

Загальні виробничі витрати на одну кобилу, грн 

                               у тому чилі: заробітна плата 

                                                     корми 

                                                     інші прямі витрати 

9476,38 

4251,65 

1579,53 

3645,20 

9392,46 

4285,31 

1598,53 

3598,62 

Витрати на цитогенетичний моніторинг, грн 4000 - 

Сукупні витрати на групу кобил, грн 487 295,38 460 230,54 

Прибуток від продажу всіх лошат, грн 496 000,00 336 000,00 

Вилучено та замінено кобил 15 - 

Рівень рентабельності, % 1,8  -26,9 

Економічний ефект на 1 кобилу, грн 170,68 - 

 

В результаті проведеного нами цитогенетичного моніторингу було 

вилучено з селекційного процесу Лимарівського, Стрілецького, 

Деркульського, Новоолександрівського кінних заводів п’ятнадцять 

конематок із хромосомними порушеннями і з порушеннями відтворної 

здатності, що забезпечило перехід від збитковості до невеликої 

рентабельності господарств. Використання розробленого способу 

підвищення запліднюваності кобил за цитогенетичними показниками 

дозволило підвищити вихід лошат у середньому на 21,7 % (р0,001). Це 

забезпечило отримання економічної ефективності від впровадження у 

середньому на одну кобилу за рік 562 та 811 грн відповідно (додатки Б та В). 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено особливості частоти і спектру хромосомних аберацій у 

каріотипах дослідженого поголів’я коней верхових (української і 

чистокровної), рисистих (орловської і російської) порід, ганноверської, 

тракененської та новоолександрівської ваговозної порід провідних кінних 

заводів України. На основі встановленого зв’язку цитогенетичних показників 

тварин і характеристик їх репродуктивної здатності обґрунтовано методичні 

засади для проведення цитогенетичного моніторингу і оптимізації 

відтворного процесу. 

2. Встановлено відсутність достовірної міжпородної різниці ознак 

хромосомної мінливості. Відсоток аберантних метафазних клітин у групах 

тварин досліджених п’яти порід в середньому становив 5,87 % з діапазоном 

середньогрупових коливань від 4,38 до 7,26 %. Визначено залежність рівня 

хромосомної мінливості від віку плідників – 7,03-відсотковий – у старих 

(віком 16 років і більше) плідників, на 1,08 % менше у повновікових 

(р<0,001) та на 2,72 % менше у молодих жеребців (р<0,001).  

3. Визначено, що за збільшення загальної кількості хромосомних 

аберацій, зокрема одиночних та парних фрагментів хромосом, кільцевих 

хромосом, розривів та пробілів у хромосомах від молодих до повновікових і 

старих жеребців вихід лошат у середньому зменшується з 67,49 % до 56,72 % 

та 48,01 % відповідно.  

4. Доведено, що рівень аберантних клітин має вірогідний зв’язок із 

репродуктивними характеристиками коней, зокрема із запліднювальною 

здатністю, благополучною вижеребкою, виходом лошат, кількісними і 

якісними показниками нативної та розмороженої сперми. Загальний рівень 

хромосомної нестабільності жеребців має вірогідний коефіцієнт негативної 

кореляції (r) з заплідненням кобил ( - 0,37), із благополучною вижеребкою (– 

0,67), з виходом лошат (– 0,77) (р<0,001), та з рухливістю сперміїв після 
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розморожування (- 0,38), з виживаністю сперміїв після розморожування (- 

0,39) (р<0,05). 

5. Доведено, що морфометричні характеристики хромосом мають 

зв’язок із відтворювальними якостями коней. Коні зі зниженою 

репродуктивною функцією мали вірогідну різницю за відносним розміром та 

центромерним індексом аутосом, Встановлено, що у коней зі зниженою 

репродуктивною функцією четверта пара хромосом на 0,52 % менша, 

чотирнадцята пара на 0,5 % менша (р<0,05), а восьма і десята пари хромосом 

більші на 0,14 % (р<0,01) і на 0,33 % (р<0,05) відповідно, ніж у тварин з 

нормальною репродуктивною функцією. 

6. Встановлено закономірності впливу цитогенетичних характеристик 

на відтворну здатність кобил і на цій основі розроблено спосіб підвищення 

запліднюваності кобил, суть якого полягає у використанні жеребців з рівнем 

аберантних клітин не вище 5 %, часткою від загальної кількості одиночних 

фрагментів не вище 55 %, часткою парних фрагментів – до 45 % і 

відсутністю кільцевих хромосом. Використання розробленого способу для 

підвищення результативності парування з урахуванням цитогенетичних 

показників батьківських пар дозволило підвищити вихід лошат у середньому 

на 21,7 % (р0,001).  

7. На основі отриманих даних цитогенетичного моніторингу з 

селекційного процесу вилучено 15 кобил з числовими абераціями каріотипу: 

7 кобил з каріотипом 64,ХХ/63,ХО та 8 кобил з каріотипом 64,ХХ/65,ХХХ. 

Фенотипово виявлені кобили були на 3-4 % більшого зросту у холці за 

середній стандарт породи та мали нерегулярні статеві цикли. 

8. Встановлено, що від кобил за підвищеного рівня аберантних клітин 

(до 21 %), із наявністю понад 25 % аберацій у вигляді парних фрагментів, 

більше 8 % кільцевих хромосом, більше 5 % розривів і пробілів та наявності 

числових аберацій каріотипу (моносомія, трисомія) не вдається отримати 

лошат навіть після проведення комплексу зоотехнічних та ветеринарних 

заходів з поліпшення репродуктивної функції. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. У кінних заводах при відборі жеребців та кобил до племінного ядра, 

а також при доборі батьківських пар на основі цитогенетичного моніторингу 

вибраковувати особин української верхової породи з рівнем загальної 

хромосомної нестабільності більше 3 %; особин російської рисистої, 

орловської риситої, ганноверської, чистокровної верхової та 

новоолександрівської ваговозної порід у яких рівень загальної хромосомної 

нестабільності перевищує 4 %; особин тракененської породи у яких рівень 

загальної хромосомної нестабільності більше 6 % за умови наявності 

кільцевих хромосом та хроматидних пробілів. 

2. При цитогенетичному обстеженні коней, крім визначення рівня 

загальної хромосомної нестабільності за структурними абераціями слід 

враховувати показники одиночних та парних фрагментів хромосом, 

кільцевих хромосом, хромосомних пробілів, а також відносну довжину та 

центромерний індекс четвертої, восьмої – чотирнадцятої пар аутосом, 

геномні мутації, породу та вік особин. 
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Додаток В 
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Додаток Г 

 

Взаємозв’язок сукупності умов оточуючого середовища у  

кінних заводах з цитогенетичними показниками 

Показники цитогенетичного  

моніторингу 

Ступінь впливу, % 

Кількість метафаз із абераціями 12,9 *** 

Загальна хромосомна нестабільність, % 15,9 *** 

Загальна кількість аберацій 10,3 ** 

Кількість аберацій на сто клітин 11,0 *** 

Кількість одиничних фрагментів 10,6 ** 

Відносна кількість одиничних фрагментів 9,6 ** 

Кількість парних фрагментів 11,3 *** 

Відносна кількість парних  фрагментів 8,2 ** 

Кількість кільцевих аберацій 8,9 ** 

Відносна кількість кільцевих аберацій 10,1 ** 

Примітка. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


