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Досліджено зв'язок молекулярно-генетичних маркерів крові бага-
топлідних каракульських овець із показником живої маси ягнят при 
народженні. Виявлено, щофеноваріант В(-) може використовуватись 
як генетичний маркер підвищеної енергії росту плоду багатоплідних-
каракульськиховець в ембріональний період.

Ключові слова: вівці, генотип, жива маса,імуногенетика, маркер, 
ягнята.

Постановка проблеми. Центральною проблемою гене-
тики та селекції тварин на сучасному етапі розвитку сіль-
ськогосподарської науки є розробка методів виявлення, 
конструювання та розмноження бажаних генотипів тварин. У 
зв’язку зі стрімким розвитком імуногенетики все частіше по-
стає питання про можливий зв’язок деяких систем груп крові 
з продуктивними ознаками. Важко переоцінити велике прак-
тичне значення встановлення такої залежності [1, 2].

Відомо, що генетичний поліморфізм за системами груп 
крові порівняно добре вивчений і викликає особливе за-
цікавлення завдяки легкій доступності матеріалу для до-
сліджень та незмінності всього постембріонального життя 
тварин. Проте, для успішного вирішення цієї важливої 
проблеми необхідно: по-перше, теоретичне обґрунтування 
напрямку пошукових досліджень та, по-друге, створення 
методичних можливостей для таких досліджень. Другою 
умовою є наявність достатньо великої кількості реагентів – 
антисировоток, що чітко визначають різні антигенні фак-
тори, пов’язані генетичною обумовленістю. Завдяки раніше 
створеному в лабораторії імуногенетики Інституту тварин-
ництва степових районів «Асканія-Нова» єдиного в Україні 
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банку імунодиагностикумів для диференціації еритроци-
тарних антигенів овець нам випала унікальна можливість 
проведення таких досліджень. Що стосується теоретичного 
обґрунтування напрямку пошукових досліджень щодо за-
лежності імуногенетичних та продуктивних характеристик, 
то можливі наступні механізми зв’язку.

По-перше, наявність плейотропного ефекту, коли гени, що 
обумовлюють групи крові, можуть одночасно контролювати і 
деякі продуктивні ознаки.

По-друге, внутрішньохромосомне зчеплення, коли гени, 
що детермінують групи крові, генетично зчеплені з генами, що 
контролюють продуктивні ознаки.

Кореляції, що обумовлені плейотропним ефектом, мають 
постійний характер. З другого боку, кореляції, обумовлені 
зв’язками за типом генетичного зчеплення, можуть порушува-
тися кросинговером.

В практичному аспекті групи крові можуть бути сигналь-
ними ознаками для селекції продуктивних якостей і за рахунок 
непрямих та тимчасових взаємозв’язків. Оскільки в багатьох 
стадах протягом тривалого часу ведуть цілеспрямований під-
бір та часто використовують споріднене розведення, що ми і 
бачимо в популяції овець багатоплідного каракулю, то мож-
ливо припустити виникнення тимчасових зв’язків за типом 
«несправжніх кореляцій», а саме – в певних стадах та лініях з 
високою продуктивністю деякі групи крові будуть зустрічати-
ся з високою частотою, тоді як в інших (з низькою продуктив-
ністю) будуть рідкісними або й зовсім відсутні.

Враховуючи все вищенаведене, нами були проведені до-
слідження з пошуку взаємозв’язків між імуногенетичними 
маркерами та рівнем розвитку основних селекціонованих 
ознак овець багатоплідного каракулю.

Постановка завдання. Одним з важливих критері-
їв відбору тварин є характеристика їх розвитку за показни-
ками живої маси. Виходячи з цього, нами проведено аналіз 
можливих зв’язків антигенних факторів систем груп крові з 
живою масою ягнят при народженні. Цьому селекційному по-
казникові продуктивності приділяють значну увагу, оскільки
велика жива маса ягнят при народженні свідчить про міцність 
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конституції, потенційні можливості високого настригу вовни, 
змогу одержати велику м’ясну тушу після забою і, що головне 
для каракульських овець, великий розмір смушку.

Матеріал та методика. Типування багатоплідних кара-
кульських овець племзаводу «Маркеєво» Херсонської області 
здійснювали у лабораторії імуногенетики Інституту тварин-
ництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» за 
антигенними факторами 5 систем груп крові за допомогою 
серологічних реакцій [3].

Результати досліджень. Узагальнюючи результати прове-
деного аналізу, необхідно відмітити, що вірогідних відміннос-
тей за показником живої маси при народженні між ягнятами 
з різними феногрупами за A, C, R та D-систем груп крові не 
знайдено. Також суттєво не відрізнялись за дослідженим по-
казником між собою та середнім значенням по стаду групи 
тварин з різними альтернативними антигенами цих систем. 
Проте, за складною В-системою груп крові між окремими гру-
пами особин з різними феноваріантами виявлена суттєва та 
вірогідна різниця у показниках даної ознаки (табл.).

Таблиця
Показники живої маси ягнят при народженні (n = 1680) 

з різними феногрупами В-системи груп крові

Феногрупа n М m, кг Феногрупа n М m, кг

b 606 3,87±0,03 bce 35 3,92±0,12

c 5 3,21±0,35 bceg 11 3,70±0,20

e 92 3,85±0,08 beg 73 3,86±0,08

g 33 4,07±0,14 ce 4 4,05±0,35

bc 50 3,91±0,10 cg 3 3,58±0,27

bg 122 3,93±0,07 eg 20 3,95±0,18

be 507 3,86±0,03 (-) 104 4,04±0,07

bcg 15 3,61±0,17 В середньому 3,88±0,02

Так, високу живу масу – 4,04 кг, що на 0,16 кг (p<0,05) 
більше середнього показника по стаду, мали ягнята з феногру-
пою В(-). Також особини з цим фенотипом переважали тварин 
з феноваріантами Bc, Bbcg та Bbe (p<0,05).
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Ягнята з фенотипом Вс характеризувалися самим низь-
ким рівнем розвитку живої маси (3,21 кг) та поступали-
ся носіямфеногруп Bg, Bbg та B(-) (p<0,05) на 0,72-0,86 кг. 
Середнє значення живої маси ягнят при народженні з 
феноваріантомBg перевищувало аналогічні показники осо-
бин з іншими фенотипами.

Висновки і перспективи подальших досліджень. На-
ведені дані свідчать про те, що феноваріант В(-) може ви-
користовуватись як генетичний маркер підвищеної енергії 
росту плоду багатоплідних каракульських овець в ембріо-
нальний період.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження 
питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не 
більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці 
не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.
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