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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасній генетиці птиці все більшу розповсюдженість 

отримують молекулярно-генетичні методи досліджень. Молекулярно-генетичні 

маркери, які донедавна були своєрідною екзотикою, наразі є повсякденним 

інструментом у проведенні масштабних генетико-селекційних досліджень 

(J.E. Fulton, 2012). Повсюдне розповсюдження ДНК-технологій дало змогу створити 

передумови для проведення селекції птиці на принципово новому рівні, приймаючи 

до уваги всі можливості роботи безпосередньо зі спадковим матеріалом (A. Wolc, 

2014). Розробка у середині 80-х років минулого століття методу полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) призвела до революційного прориву в галузі молекулярної 

генетики. Вперше з’явилася можливість практично в кожній спеціалізованій 

лабораторії аналізувати цільові фрагменти геному, що, у свою чергу, 

супроводжувалось колосальним прогресом у найрізноманітніших галузях наук про 

життя (Е.К. Хлесткина, 2013). 

У практиці світового тваринництва взагалі, та птахівництва зокрема, 

використання досягнень маркерної та геномної селекції вже відноситься до 

невід’ємних компонентів науково-технічного прогресу. В Україні сучасні ДНК-

технології активно використовуються в дослідженнях різних порід великої рогатої 

худоби та в практиці свинарства (К.В. Копилов, 2010; К.Ф. Почерняєв та ін., 2012). 

Виявлено перспективи використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів 

для вирішення цілої низки проблем бджільництва (О.І. Метлицька та ін., 2010). 

Однак, незважаючи на очевидні переваги, у вітчизняному птахівництві роботи, 

присвячені використанню сучасних досягнень молекулярної генетики, представлені 

лише у вигляді поодиноких, окремих досліджень, проведених, за рідкісним 

винятком, на комерційних породах курей (M.N. Romanov et al., 2001; А.Л. Филенко 

и др., 2010; А.В. Шельов та ін., 2009, 2013). Переважна більшість робіт з визначення 

генетичних особливостей локальних порід та ліній курей української селекції 

охоплює лише питання стосовно біохімічного поліморфізму, імуногенетики, а також 

варіації прояву продуктивних ознак, тобто, фенотипного прояву в цілому 

(О.П. Подстрєшний та ін., 2003; Т.Е. Ткачик, 2006; В.П. Хвостик та ін., 2013; 

Г.А. Паскевич та ін., 2016). 

На цьому етапі розвитку науки методи, що ґрунтуються на фенотиповій оцінці 

рівня генетичної мінливості, не можуть повною мірою відобразити істинну картину, 

що багато в чому перешкоджає ефективному впровадженню різних селекційних 

програм та обмежує можливості використання українських локальних порід курей у 

практиці сучасного птахівництва. 
Виходячи із зазначеного, теоретичне обґрунтування та практична реалізація 

маркер-асоційованої селекції українських локальних порід курей, а також 

дослідження генетичної структури дослідних популяцій за використання різних 

типів ДНК-маркерів відносяться до найактуальніших завдань вітчизняного 

птахівництва та мають суттєве теоретичне та практичне значення, що й обумовило 

напрям виконаної дисертаційної роботи. 

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

положення дисертаційної роботи розроблені та виконані у лабораторії генетичного 
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контролю та молекулярної діагностики Інституту птахівництва НААН, лабораторії 

профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Інституту 

тваринництва НААН, лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної 

діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН та в лабораторії 

молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві 

Інституту тваринництва НААН у період 2010 – 2018 років за завданнями: 

«Розробити методологію оцінки продуктивного потенціалу сільськогосподарської 

птиці із застосуванням молекулярно-генетичних маркерів» (номер державної 

реєстрації 0111U002491); «Вивчити генетичні особливості курей вітчизняної 

селекції резистентних до хвороби Марека» (номер державної реєстрації 

0111U002495); «Розробити методологію раціонального використання наявного в 

Україні генофонду птиці для ресинтезу зниклих і синтезу нових перспективних 

форм» (номер державної реєстрації 0111U002498); «Визначити генетичну структуру 

популяцій великої рогатої худоби та особливості реалізації генетичного потенціалу 

тварин за використання методів біоінформатики та геноміки» (номер державної 

реєстрації 0116U002304). 

Мета і завдання досліджень. Теоретично обґрунтувати та практично 

реалізувати використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів у маркер-

асоційованій селекції українських локальних порід курей. 

Для досягнення означеної мети були поставлені наступні завдання: 

– уніфікувати та оптимізувати методи проведення генотипування особин 

курей за використання PCR-RFLP, Indel та SSR-маркерів; 

– розробити теоретичні підходи щодо оцінки впливу артефактів ампліфікації 

на ефективність генотипування птиці за використання PCR-RFLP, Indel та SSR-

маркерів; 

– вивчити генетичну структуру популяцій курей порід плімутрок білий, 

полтавська глиняста, бірківська барвиста та род-айленд червоний за локусами 

пролактину (PRL), рецептору пролактину (PRLR), гормону росту (GH), рецептору 

гормону росту (GHR), гіпофізарного фактору транскрипції 1 (PIT-1), 

інсуліноподібного ростового фактору I (IGF-I), генної родини трансформуючих 

ростових факторів β (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3), Mx-гену (Mx); 

– виявити особливості мікросателітної мінливості у популяціях курей різних 

порід української селекції; 

– дослідити генетичну диференціацію субпопуляцій українських курей в 

межах комбінованих напрямів продуктивності за сукупністю мікросателітних 

локусів; 

– виявити специфіку генетичної структури популяцій українських локальних 

порід курей за сукупністю молекулярно-генетичних маркерів; 

– з’ясувати зв’язок алельних варіантів генів PRL, PRLR, GH, GHR, IGF-I, 

PIT-1, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3 та Mx з показниками м’ясної та яєчної 

продуктивності курей різних порід; 

– визначити формули перспективних генотипів для ліній курей яєчного та 

комбінованого напрямів продуктивності за комплексом різних функціональних 

генів; 
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– отримати мікролінії курей на основі виявлених бажаних генотипів за 

сукупністю алельних варіантів поліморфних локусів; 

– установити продуктивні якості дослідних мікроліній курей із заданими 

генотипами за виявленими поліморфними маркерами; 

– розробити комплексну систему використання різних типів молекулярно-

генетичних маркерів у маркер-асоційованій селекції українських локальних порід 

курей. 

Об’єкт дослідження – популяційно-генетична оцінка дослідних ліній та порід 

курей за сукупністю молекулярно-генетичних маркерів, асоціації алельних варіантів 

різних локусів кількісних ознак з проявом господарсько-корисних ознак курей 

різних порід. 

Предмет дослідження – частоти генотипів та алелів мікросателітних локусів 

та генів кількісних ознак, генетична мінливість за сукупністю різних типів 

молекулярно-генетичних маркерів, параметри генетичної відстані та диференціації 

дослідних ліній курей, яєчна та м’ясна продуктивність птиці. 

Методи дослідження: молекулярно-генетичні – виділення ДНК, проведення 

ампліфікації та рестрикції дослідних фрагментів, проведення горизонтального та 

вертикального електрофорезу, детекція нуклеїнових кислот; популяційно-генетичні 

– визначення частот генотипів та алелів, фактичної та очікуваної гетерозиготності, 

ефективної кількості алелів, індексу поліморфності локусу, відповідності стану 

генетичної рівноваги за Харді-Вайнбергом, показників F-статистики Райта, 

розрахунок генетичних дистанцій за Nei; зоотехнічні – визначення показників 

продуктивності птиці; статистичні – біометрична обробка результатів досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше науково обґрунтовано, 

розроблено і рекомендовано до практичної реалізації комплексну систему 

використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів у маркер-асоційованій 

селекції за розведення вітчизняних локальних порід курей як основний 

методологічний інструментарій для визначення їх загальних генетико-популяційних 

характеристик. 

Вперше виявлено складові генетичної структури дослідних популяцій курей 

порід плімутрок білий (лінія Г-2), бірківська барвиста (лінія А), полтавська глиняста 

(лінія 14) та род-айленд червоний (лінія 38) за використання молекулярно-

генетичних маркерів PCR-RFLP, Indel та SSR. 

Оптимізовано техніку ДНК-типування особин дослідних популяцій із 

застосуванням молекулярно-генетичних маркерів SSR і Indel, на основі яких 

розкрито механізм утворення неспецифічних продуктів ПЛР та конформаційних 

химерних молекул ДНК в процесі ампліфікації динуклеотидних тандемних повторів.  

Встановлено найбільш інформативні генетико-популяційні параметри 

мікросателітної мінливості в дослідних лініях курей вітчизняної селекції різних 

напрямів продуктивності. 

Вперше виявлено особливості генетичної диференціації різних субпопуляцій 

українських м’ясо-яєчних курей (лінії Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 і С) та курей породи род-

айленд червоний (лінії 02 і 38) із застосуванням комплексу мікросателітних 

маркерів. 
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Вперше доведено існування нової мутації в четвертому інтроні гену гормону 

росту – транзиція С→Т у положенні Сhr27:1788455, для детекції якої розроблено і 

експериментально апробовано оригінальний метод PCR-RFLP за використання 

ендонуклеази рестрикції AluI. 

Аргументовано зв’язок різних алельних варіантів цільових генів (10 QTL, 16 

мутацій) з господарсько-корисними ознаками курей різних генотипів та 

обґрунтовано найбільш перспективні з них для ефективного використання у 

селекційній роботі з метою підвищення яєчної та м’ясної продуктивності. 

Розроблено спосіб контролю денатурації ДНК при використанні 

електрофорезу в поліакриламідному гелі, інноваційну складову якого захищено 

патентом України на корисну модель № 123147. 

Практичне значення одержаних результатів. Використання отриманих в 

дисертаційній роботі результатів досліджень з визначення особливостей генетичної 

структури популяцій курей українських локальних порід різних напрямів 

продуктивності, а також зв’язку між виявленими алельними варіантами 

поліморфних локусів і господарсько-корисними ознаками дає змогу, у комплексі з 

класичними методами, проводити селекційну роботу безпосередньо на рівні варіацій 

спадкового матеріалу, що, у свою чергу, сприяє значному збільшенню 

продуктивного потенціалу птиці. 

Застосування сукупності молекулярно-генетичних маркерів PCR-RFLP, Indel і 

SSR для виявлення загальних параметрів генетичної мінливості дослідних 

популяцій курей вітчизняної селекції забезпечує ефективний контроль селекційної 

роботи з нею. Запропоновані формули перспективних генотипів у напрямах яєчної 

та м’ясної продуктивності курей різних порід за локусами кількісних ознак 

зумовили можливість отримання нащадків з бажаними комплексними генотипами 

шляхом індивідуального підбору особин для схрещування. 

Розроблений метод PCR-RFLP дає змогу проводити масштабні типування 

особин курей за AluI-поліморфізмом четвертого інтрону гену гормону росту. 

Розроблені концептуальні підходи з оптимізації техніки ДНК-типування 

особин дослідних популяцій за сукупністю мікросателітних локусів, а також 

встановлені особливості утворення різних артефактів у процесі ампліфікації 

цільових фрагментів геному, сприяли підвищенню ефективності та суттєвому 

зменшенню помилок генотипування. 

Окремі напрацювання використовуються у навчальному процесі при 

викладенні фахових дисциплін, що підтверджується актами про впровадження 

результатів дисертаційної роботи у навчальний процес та карткою зворотного 

зв’язку: «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Інноваційні технології 

у тваринництві» факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва Полтавської державної аграрної академії; «Основи молекулярної 

біотехнології та генної інженерії», «Молекулярна біотехнологія» факультету 

біотехнології та природокористування Харківської державної зооветеринарної 

академії; «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Інноваційні технології 

виробництва продукції тваринництва», «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» факультету технології продукції тваринництва та 
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менеджменту Харківської державної зооветеринарної академії; «Основи генетики та 

селекції сільськогосподарських тварин» технологічного відділення 

Липковатівського аграрного коледжу. 

Особистий внесок здобувача. Автором безпосередньо розроблено систему 

використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів у маркер-асоційованій 

селекції за розведення вітчизняних локальних порід курей, сформульовано 

методологічну концепцію виконаної роботи, програму комплексних досліджень, 

проведено патентний пошук, аналіз джерел літератури за темою дисертаційної 

роботи, розроблено схеми дослідів у лабораторних та виробничих умовах, здійснено 

аналіз та узагальнення отриманих результатів, виконано статистичну обробку 

отриманого матеріалу, сформульовано висновки та пропозиції виробництву. 

Використання матеріалів спільних досліджень, в яких автор брав участь 

безпосередньо, погоджено зі співавторами. Одержані наукові результати, що 

виносяться на захист, є особистим досягненням здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

представлені та обговорені на засіданнях вченої ради та ради молодих вчених 

Інституту птахівництва НААН, Державної дослідної станції птахівництва НААН, 

Інституту тваринництва НААН упродовж 2010 – 2018 років, засіданнях методичної 

ради Інституту птахівництва та Інституту тваринництва НААН; IV Українській 

молодіжній конференції по птахівництву (Задонецьке, 2010); Міжнародній науково-

практичній конференції «Голубівництво та декоративне птахівництво: історія, 

проблеми, перспективи» (Миколаїв, 2011); VI Українській молодіжній конференції 

«Новітні досягнення в тваринництві та птахівництві» (Задонецьке, 2012); Науково-

практичній інтернет конференції «Здоров’я тварин – екологічне благополуччя 

України» (Тернопіль, 2012); XIII Українській конференції з птахівництва 

«Актуальні проблеми сучасного птахівництва» (Алушта, 2012); «The 3rd 

Mediterranean Poultry Summit and The 6th International Poultry Conference» 

(Alexandria, 2012); XVII Міжнародній конференції «Инновационные разработки и их 

освоение в промышленном птицеводстве» (Сергіїв Посад, 2012); VII Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених «Сучасні досягнення в 

тваринництві та птахівництві» (Мартова, 2013); IX Міжнародній конференції 

«Птахівництво 2013» (Судак, 2013); XIV Українській конференції з птахівництва з 

міжнародною участю «Актуальные проблемы современного птицеводства» 

(Алушта, 2013); VIII Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Молекулярная диагностика 2014» (Москва, 2014); VIII Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених «Сучасні досягнення у 

тваринництві та птахівництві» (Харків, 2014); XI Міжнародній конференції 

«Птахівництво 2015» (Трускавець, 2015); XIII Всеукраїнській науковій конференції 

молодих вчених та аспірантів, присвяченій пам’яті академіка НААН Михайла 

Васильовича Зубця «Актуальні дослідження з проблем розведення та генетики у 

тваринництві» (Чубинське, 2015); XVIII Міжнародній конференції «Инновационное 

обеспечение яичного и мясного птицеводства России» (Сергіїв Посад, 2015); IX 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Сучасні 

досягнення і перспективи розвитку тваринництва та птахівництва. Погляд молодих 
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учених» (Харків, 2015); «9 Украинской конференции по птицеводству и инкубации 

яиц сельскохозяйственной птицы» (Харків, 2016); XIV Всеукраїнській науковій 

конференції молодих учених та аспірантів, присвяченої пам’яті академіка УААН 

Валерія Петровича Бурката «Практичні результати та методичні аспекти досліджень 

з розведення, генетики та біотехнології у тваринництві» (Чубинське, 2016); 

Х Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Науковий 

прогрес у тваринництві та птахівництві» (Харків, 2016); XX Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальные проблемы интенсивного развития 

животноводства» (Горки, 2017); ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених «Науковий прогрес в тваринництві і птахівництві» (Харків, 2017); 

14th International Symposium of Animal Biology and Nutrition (Bucharest, 2017). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

викладено у 51 науковій праці, серед яких опубліковано у фахових виданнях 

України – 21, у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз – 11 (з них у SCOPUS – 7), робіт апробаційного 

характеру – 17, методичні рекомендації – 1, патент України на корисну модель – 1. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 374 

сторінках комп’ютерного тексту, містить 61 рисунок, 63 таблиці та складається з 

анотацій, переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, 

вступу, огляду літератури, загальної методики та основних методів досліджень, 

результатів власних експериментальних досліджень, аналізу і узагальнення  

результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних 

джерел (482 джерела, у тому числі 322 латиницею), а також додатків. 
 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Експериментальну частину робіт виконано у період з 2010 по 2017 рік: з 2010 

по 2012 р. – у лабораторії генетичного контролю та молекулярної діагностики 

Інституту птахівництва НААН; з 2012 по 2014 р. – у лабораторії профілактики 

захворювань птиці та молекулярної діагностики Інституту тваринництва НААН; з 

2014 по 2015 р. – у лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної 

діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН; з 2015 по 2017 р. – у 

лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у 

тваринництві Інституту тваринництва НААН. 

Для проведення досліджень використовували птицю української селекції: 

кури яєчного напряму продуктивності – лінія А породи бірківська барвиста (n=500; 

популяції 2011 – 2015 р.); яєчно-м’ясного напряму продуктивності – лінія 14 породи 

полтавська глиняста (n=380; популяції 2012, 2013 та 2015 р.) та лінія 38 породи род-

айленд червоний (n=180; популяції 2012 та 2015 р.); м’ясо-яєчного напряму 

продуктивності – лінія Г-2 породи плімутрок білий (n=400; популяції 2011 – 

2014 р.). Для визначення генетичної диференціації дослідних популяцій за 

мікросателітними маркерами додатково вивчали лінію 02 породи род-айленд 

червоний, а також субпопуляції Г-1, Г-3, Г-4 та С українських м’ясо-яєчних курей 

(n=30 у кожній із дослідних популяцій). 
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Дослідні популяції курей утримували у віварії лабораторії та на 

експериментальній фермі «Збереження державного генофонду птиці» Державної 

дослідної станції птахівництва НААН. 

Загальну схему досліджень представлено на рисунку 1. 

Полтавська 

глиняста, 

лінія 14 

Лінії курей української селекції різних напрямів продуктивності 

ДНК-типування 

Популяційно-генетичний аналіз 

Зв’язок алельних варіантів PRL, PRLR, GH, GHR, IGF-I, PIT1, TGF-β1, 

TGF-β2, TGF-β3, Mx з господарсько-корисними ознаками курей 

різних порід вітчизняної селекції 

Показники яєчної та м’ясної продуктивності 

Рекомендації з використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів 

в селекційній роботі з популяціями курей українських локальних 

порід різних напрямів продуктивності 

Род-айленд 

червоний, 

лінії 02, 38 

М’ясо-яєчні 

кури, лінії Г-1, 

Г-2, Г-3, Г-4 та С 

SSR-маркери Поліморфізм цільових генів 

Оцінка міжпородної диференціації дослідних популяцій курей з 

використанням різних типів молекулярно-генетичних маркерів 
 

Бірківська 

барвиста, 

лінія А 

Оптимізація методів проведення ампліфікації та генотипування особин з 

використанням PCR-RFLP, Indel та SSR-маркерів 

Теоретичне обґрунтування та практична реалізація маркер-асоційованої 

селекції українських локальних порід курей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Загальна схема досліджень 

 

Генетико-популяційні дослідження проводили за аналізом поліморфізму 

локусів кількісних ознак (PCR-RFLP та Indel-маркери) та з визначення 

мікросателітної мінливості (SSR-маркери). 

В якості джерела біологічного матеріалу використовували кров та пір’я птиці. 
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Виділення ДНК з дослідних зразків проводили з використанням комерційного 

набору реагентів «ДНК-сорб-В» («АмплиСенс», Російська Федерація), а також 

набору реагентів «Ускоренная пробоподготовка» («Компания Биоком», Російська 

Федерація), згідно інструкцій виробника. Ефективність виділення ДНК визначали за 

допомогою електрофорезу у 0,7%-му агарозному гелі при 200 V протягом 5 хв. 

Проби візуалізували з використанням бромистого етидію в ультрафіолетовому 

спектрі. 

ПЛР проводили за допомогою реагентів DreamTaq PCR Master Mіx (Thermo 

Scіentіfіc) з використанням ампліфікатору за відповідними програмами. Обсяг 

реакційної суміші складав 20 µL, концентрація праймерів – 0,2 µM для всіх локусів. 

В дисертаційній роботі вивчали наступні мутації в цільових генах: ген 

пролактину (PRL) – інсерція розміром 24 п.н. у промоторному фрагменті гену (24 

Indel) та транзиція цитозину у тимін у положенні -2402 (C-2402T); ген рецептору 

пролактину (PRLR) – BamHI-поліморфізм у п’ятому екзоні; ген гормону росту (GH) 

– MspI-поліморфізм у першому та четвертому інтроні, SacI-поліморфізм у 

четвертому інтроні, AluI-поліморфізм у четвертому інтроні; ген рецептору гормону 

росту (GHR) – HindIII-поліморфізм у другому інтроні та NspI-поліморфізм у п’ятому 

інтроні; ген трансформуючого ростового фактору β1 (TGF-β1) – трансверсія 

цитозину в аденін у положенні 632; ген трансформуючого ростового фактору β2 

(TGF-β2) – транзиція тиміну в цитозин у положенні -640; ген трансформуючого 

ростового фактору β3 (TGF-β3) – трансверсія цитозину в аденін в положенні 2833 у 

четвертому інтроні; ген гіпофізарного фактору транскрипції 1 (PIT-1) – інсерція 

розміром 57 п.н. в другому інтроні; ген інсуліноподібного ростового фактору I (IGF-I) 

– PstI-поліморфізм в 5'UTR та HinfI-поліморфізм у промоторному фрагменті; 

Mx-ген (Mx) – транзиція гуаніну в аденін у положенні 2032 (G2032A). 

Обробку ампліфікованих фрагментів ендонуклеазами рестрикції проводили 

відповідно до інструкцій виробника (FastDіgest, Thermo Scіentіfіc). Продукти 

рестрикції розділяли в агарозних гелях різних концентрацій (1 – 3%). Візуалізацію 

проводили з використанням бромистого етидію в ультрафіолетовому спектрі. Розмір 

фрагментів визначали з використанням маркерів молекулярних мас М-50 і М-100. 

Генотипування особин за кожним із локусів проводили за допомогою 

зіставлення довжин ампліфікованих/рестрикційних фрагментів на 

електрофореграмах. 

Для вивчення мікросателітної мінливості дослідних популяцій курей 

використовували наступні маркери: LEI0094, LEI0166, LEI0192, ADL0268, 

ADL0278, MCW0034, MCW0081, MCW0104, MCW0123, MCW0330, MCW0245, 

MCW0257, MCW0282, MCW0288. Для ампліфікації таргетних фрагментів обраних 

генів використовували відповідні праймери. Продукти ампліфікації розділяли у 

поліакриламідних гелях різних концентрацій (4–8%) як нативних, так і 

денатуруючих. Візуалізацію проводили з використанням бромистого етидію (в 

ультрафіолетовому спектрі) або нітрату срібла. Розмір ампліфікаційних фрагментів 

визначали з використанням маркерів молекулярних мас M-12, M-20, М-50, M-100. 

На основі отриманих даних розраховували фактичний (O) та теоретичний 

розподіл генотипів (E), частоти генотипів і алелів, фактичну (Ho) й очікувану (He) 
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гетерозиготність, відповідність генетичній рівновазі популяції за Харді-Вайнбергом 

методом χ
2
 відповідно до загальноприйнятих методик (Е.К. Меркурьева, 1977). З 

використанням програми PIC calculator [https://www.liverpool.ac.uk/~kempsj/pic.html] 

розраховували значення інформативної цінності поліморфних маркерів (PIC, 

Polymorphism Information Content) (S. Shete et al., 2000). F-статистики Райта (індекси 

фіксації) розраховували з використанням відповідних методик та визначали за 

допомогою програми GenAlEx 6.5b4 [http://biology.anu.edu.au/GenAlEx/Download.html] 

(S. Wright, 1978; M. Nei et al., 1983; В.М. Кузнецов, 2014). Філогенетичний аналіз 

субпопуляцій проводили з використанням пакету програм PHYLIP 3.69 

[http://evolution.gs.washington.edu/phylip/getme.html] та MEGA 7.0.26 

[http://www.megasoftware.net/download_form]. Частоти гаплотипів визначали за 

допомогою EM-алгоритму з використанням програми EH+ (J.H. Zhao et al., 2000). 

Розрахунки стандартизованої міри відхилу за зчепленням від рівноважного стану 

проводили з використанням програми 2LD (C. Zapata et al., 2001). Облік 

продуктивних якостей курей проводили за аналізом наступних показників: En12 (Egg 

number) – кількість яєць за 12 тижнів несучості; En40 – кількість яєць за 40 тижнів 

несучості; Ew30 (Egg weight) – маса яйця на 30-й тиждень життя; Ew52 – маса яйця на 

52-й тиждень життя; жива маса; маса тушки, грудних м’язів, м’язів стегна, гомілки, 

печінки, серця, м’язового шлунку (Л.Н. Агеева и др., 1981; П.П. Царенко, 1988). 

Зв’язок різних алельних варіантів та генотипів за кожним з виявлених 

поліморфних локусів з величинами показників продуктивності курей аналізували 

шляхом порівняння середніх значень за різними генотипами з використанням t-

критерію. Перевірку розподілу даних вибірки на нормальність проводили за 

критерієм  Колмогорова-Смирнова. У випадку, якщо розподіл даних достовірно 

відрізнявся від нормального, користувались непараметричним U-критерієм Манна-

Уітні (О.Ю. Реброва, 2002). Дані обробляли, застосовуючи програми Statistica 8.0 

(StatSoft) (http://statsoft.ru) та Excel 2010 (Microsoft). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІКИ ДНК-ТИПУВАННЯ 

Аналіз конформаційних артефактів ПЛР при вивченні мікросателітної 

мінливості. У контексті проведених досліджень вивчено питання утворення 

особливого класу конформаційних артефактних молекул у процесі ампліфікації 

динуклеотидних мікросателітних локусів – нелінійної гомодуплексної ДНК. У 

результаті проведених досліджень з’ясовано, що виникнення нелінійної 

гомодуплексної ДНК є характерним для більшої кількості динуклеотидних 

мікросателітних локусів різних видів тварин – як для Gallus gallus (MCW0104, 

LEI0094, MCW0123, MCW0245, MCW0034), так й для Bos taurus (RM185, MB027). 

На основі отриманих експериментальних даних висунуто припущення та 

доведений механізм утворення нелінійної дуплексної ДНК шляхом взаємодії 

ланцюгів молекули, а не внаслідок помилок ДНК-полімерази в процесі ампліфікації. 

При проведені аналізу нуклеотидних послідовностей виділених з поліакриламідного 

гелю фрагментів показано їх повну ідентичність, на що вказує збіг кількості 

елементів мотиву (ідентичність секвенованих мікросателітних алелів). За 

https://www.liverpool.ac.uk/~kempsj/pic.html
http://biology.anu.edu.au/GenAlEx/Download.html
http://evolution.gs.washington.edu/phylip/getme.html
http://evolution.gs.washington.edu/phylip/getme.html
http://www.megasoftware.net/download_form
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результатами досліджень виявлено залежність утворення нелінійної гомодуплексної 

ДНК від концентрації ампліфікованих фрагментів. Вірогідність утворення 

нелінійних гомодуплексів суттєво зростає після перших 20 циклів ампліфікації та до 

фінального циклу ПЛР (35 циклів) їх кількість можна порівняти з виходом цільових 

фрагментів. Результати проведених досліджень підтверджуються даними, що 

отримані іншими авторами з питань вивчення різних конформаційних станів 

фрагментів ДНК, що містять тринуклеотидні повтори. За думкою низки авторів, ці 

новоутворення, так звана Slipped-stranded DNA, виникають у результаті ефекту 

проковзування (slippage) ланцюгів ДНК один відносно одного, що й призводить до 

утворення конформаційних химерних молекул. У свою чергу, різниця в конформації 

ДНК призводить до відмінностей в їх електрофоретичної рухливості, що й є 

причиною утворення додаткових фрагментів на електрофореграмах. 

На основі результатів проведених досліджень розроблено спосіб контролю 

денатурації ДНК під час електрофорезу у денатуруючих поліакриламідних гелях 

(патент на корисну модель № 123147), використання якого дозволяє звести до 

мінімуму помилки генотипування, пов’язані з утворенням конформаційних 

химерних молекул. 

 

МІКРОСАТЕЛІТНА МІНЛИВІСТЬ У ПОПУЛЯЦІЯХ КУРЕЙ РІЗНИХ 

ПОРІД УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

Мікросателітна мінливість у популяціях курей різних порід яєчного та 

комбінованого напрямів продуктивності. За сукупністю мікросателітних маркерів 

проводили вивчення загальних генетико-популяційних параметрів ліній курей 

різних напрямів продуктивності порід плімутрок білий, бірківська барвиста, 

полтавська глиняста й род-айленд червоний. За результатами досліджень загальна 

кількість алелів за всіма локусами в усіх дослідних популяціях склала 66. Найбільша 

кількість алелів показана для породи плімутрок білий (64), найменша – для 

бірківської барвистої та род-айленду червоного (50). За значенням середньої 

кількості алелів на локус за всіма дослідними популяціями курей найменше 

значення відмічене для локусу MCW0257 (2), найбільше – для LEI0192 (6,75). 

Серед усіх вивчених локусів тільки для трьох є характерним ексцес 

гетерозигот, за іншими спостерігається достатньо виражений надлишок 

гомозиготних особин (Fis > 0), що відображає особливості селекційної роботи, яка 

проводиться з птицею (інбридинг, розведення у собі). Середні значення показнику 

Fit склали 27,5%, максимальні значення відмічені для локусів MCW0245 та 

MCW0257. Серед усіх дослідних ліній найбільше значення ексцесу гомозиготних 

особин (середні значення за всіма локусами) виявлено для породи бірківська 

барвиста, найменше – для род-айленду червоного. 

За результатами аналізу показників F-статистики (Fst) показано, що дослідні 

популяції характеризуються значною дивергенцією (19,5% загальної генетичної 

мінливості є розподіленою між породами, в той час як 80,5% припадає на 

внутрішньопородну складову). 

За величинами генетичних дистанцій (Nei) показано, що породи плімутрок 

білий та род-айленд червоний характеризуються найбільшими генетичними 
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відмінностями (65,9% відмінностей), в той час як плімутрок білий та полтавська 

глиняста – найменшими (32,3%) (табл. 1). 

 

1. Генетичні дистанції та генетична подібність дослідних популяцій курей 

Популяції Г-2 А 38 14 

Г-2 *** 0,328 0,659 0,323 

А 0,721 *** 0,588 0,379 

38 0,517 0,555 *** 0,359 

14 0,724 0,684 0,699 *** 
Примітка: генетичні дистанції відображені над діагоналлю; генетична подібність – під діагоналлю. 

 

Між породами яєчно-м’ясного напряму продуктивності (полтавська глиняста 

та род-айленд червоний) виявлено 35,9% відмінностей. Для яєчних курей породи 

бірківська барвиста найбільшу відмінність виявлено з породою род-айленд 

червоний (58,8%). За побудови філогенетичного дерева на основі методу 

приєднання сусідів (NJ, Neighbor-Joining) показано, що загальна топологія 

відповідає напряму продуктивності птиці (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Дендрограма міжпопуляційних взаємин, побудована на основі аналізу 

генетичних дистанцій за Nei методом Neighbor-Joining 

 

Популяції курей яєчно-м’ясного напрямку продуктивності порід полтавська 

глиняста та род-айленд червоний формують окремий кластер. При цьому популяції 

курей порід плімутрок білий (м’ясо-яєчний напрям продуктивності) та бірківська 

барвиста (яєчні кури) формують окремі гілки. 

Генетична диференціація різних субпопуляцій українських м’ясо-яєчних 

курей. Поряд із визначенням мікросателітної мінливості в популяціях курей різних 

напрямів продуктивності проаналізували генетичну диференціацію субпопуляцій 

українських м’ясо-яєчних курей (Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 та С) на основі восьми, 

рекомендованих ISAG-FAO, мікросателітних маркерів. За результатами досліджень 
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загальний алелефонд всіх вивчених субпопуляцій за обраними локусами 

представлений 38 окремими алелями. При цьому в субпопуляції Г-4 знайдено 

найменшу кількість алелів за всіма локусами (30), й найбільшу – в субпопуляції Г-2 

(35). Мінімальне генетичне різноманіття за кількістю алелів на локус серед всіх 

дослідних популяцій курей показано для маркеру ADL278 (3 алеля на локус), 

найбільше – для MCW104 (6,4 алеля на локус). За результатами досліджень 

визначено два приватних алеля в субпопуляції Г-2 за локусом LEI094, та в 

субпопуляції Г-1 за локусом MCW123. 

В кожній із вивчених субпопуляцій виявлено дефіцит гетерозиготних особин, 

що є найбільш вираженим у субпопуляції С (15,6%). Субпопуляції Г-2 та Г-3 

займають проміжне положення і фактично співпадають за значенням цього 

показнику (7,5%), в той час як для Г-1 є характерним його мінімальне значення 

(5,3%), що, в цілому свідчить про поступове збільшення ступеню інбредності 

дослідних груп птиці внаслідок використання в селекційному процесі методу 

розведення у собі. 

За результатами використання, для розрахунків генетичної диференціації,  F-

статистик Райту, показано, що більша частина виявленої генетичної мінливості 

припадає на внутрішньопопуляційну складову, на що вказують значення показника 

Fst (9,2% генетичного різноманіття розподіляється між субпопуляціями й 91,8% – в 

межах субпопуляцій). 

За результатами розрахунків генетичних дистанцій за Nei виявлено, що до 

найбільш генетично віддалених відносяться субпопуляції Г-1 та Г-4 (28,8% 

відмінностей), в той час як до найбільш близьких – субпопуляції Г-2 та Г-3 (13,3% 

відмінностей) (табл. 2). 

 

2. Генетичні дистанції та генетична подібність субпопуляцій 

м’ясо-яєчних курей 

Субпопуляції Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 С 

Г-1 *** 0,158 0,207 0,288 0,253 

Г-2 0,854 *** 0,133 0,154 0,153 

Г-3 0,813 0,876 *** 0,204 0,232 

Г-4 0,750 0,857 0,816 *** 0,176 

С 0,776 0,858 0,793 0,839 *** 
Примітка: генетичні дистанції відображені над діагоналлю; генетична подібність – під 

діагоналлю. 

 

Генетична диференціація популяцій курей ліній 02 та 38 породи род-

айленд червоний. Дослідження з визначення мікросателітної мінливості проведено 

й на дослідних лініях (лінії 02 та 38) курей породи род-айленд червоний. За 

результатами досліджень лінії 02 та 38 виявилися досить схожими. Для лінії 02 

визначено 29 алелів за сукупністю маркерів, для лінії 38 – 28. Мінімальну кількість 

алелів на локус для обох ліній показано для LEI094 (2) та  MCW081 (2); 

максимальну – для MCW104 (6 для лінії 02 та 7 для лінії 38). В лінії 02 показник 

індексу фіксації приймає від’ємне значення в локусах LEI094 (-0,05), LEI166 (-

0,05) та MCW034 (-0,07). У свою чергу за локусами MCW0081, MCW0104 та 
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MCW0123 виявлений надлишок гомозигот (0,25; 0,09 та 0,15 відповідно). За всіма 

іншими маркерами показані незначні відхилення від стану генетичної рівноваги. 

Значення показнику генетичної дистанції за Nei між лініями 02 та 38 склало 

0,079; в той час як значення генетичної подібності – 0,924. За значенням показнику 

Fst показано, що тільки 2,7% загальної генетичної мінливості за всіма локусами 

розподілено між популяціями. Отримане значення Fst вказує на слабку дивергенцію 

між лініями 02 та 38 породи род-айленд червоний. 

 

ПОЛІМОРФІЗМ ЛОКУСІВ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У ПОПУЛЯЦІЯХ  

КУРЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

Поліморфізм гену пролактину за наявністю інсерції розміром 24 п.н. у 

промоторній ділянці. Поліморфізм гену пролактину в промоторній ділянці 

пов’язаний із наявністю (або відсутністю) інсерції розміром у 24 п.н., що приводить 

до утворення двох алельних варіантів – I (утримує інсерцію) та D (делеція, без 

інсерції) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Електрофореграма продуктів ампліфікації фрагменту промотору гену 

пролактину (a). Схема відповідних алелів (b). 1–11 – номери лунок; 1, 2, 6, 7, 8, 10 

– II; 3, 4, 9 – ID; 11 – DD; 5 – маркер молекулярних мас М-50. 

 

Як слідує із результатів досліджень, ген пролактину, за наявністю інсерції в 

промоторній ділянці, є поліморфним у популяціях курей порід білий плімутрок, 

бірківська барвиста (у наявності особини всіх трьох можливих генотипів – II, ID та 

DD) та род-айленд червоний (у наявності особини з генотипами ID та DD). Однак у 

лінії курей породи полтавська глиняста виявлені виключно особини з генотипом 

DD, особин інших генотипів не виявлено, що вказує на мономорфний характер 

даного локусу у дослідній популяції. Частоти алелів I та D у популяціях курей 

м’ясо-яєчного (лінія Г-2), яєчного (лінія A) та яєчно-м’ясного (лінія 14 та 38) 

напрямків продуктивності істотно розрізняються (p < 0,001). Так, у м’ясо-яєчної 

птиці лінії Г-2 більшість особин утримує делецію у гомозиготному або 

гетерозиготному стані (відповідно 76 та 21 особина), при цьому кількість гомозигот 

за інсерцією – всього 3. У яєчної птиці лінії A кількість гомозигот та гетерозигот за 

інсерцією складає відповідно 50 та 46 особин, у той час як кількість гомозигот за 

делецією – 4. Відмінності за частотою алелів у лініях у найвищому ступені вірогідні 

(p < 0,001). У популяції курей породи род-айленд червоний превалюють особини, 

гомозиготні за алелем D. У лінії Г-2 виявлено знижену кількість гетерозигот у 
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порівнянні з теоретично очікуваним, а у лінії A – підвищену, однак генетична 

рівновага не порушена. В той же час у популяції яєчно-м’ясних курей лінії 14 даний 

локус за наявністю інсерції виявився мономорфним (частота алеля D склала 1), що 

різко відрізняє дану популяцію від решти. У свою чергу популяція яєчно-м’ясних 

курей породи род-айленд червоний за співвідношенням частот генотипів та алелів 

займає проміжне положення між лініями Г-2 та 14. Найвищій рівень поліморфності, 

що відповідає максимальному значенню показника ефективного числа алелів за 

дослідним локусом, характерний для популяції яєчних курей (1,65), найменший – 

для яєчно-м’ясних лінії 38 (1,13). В лінії A у наявності достатньо виражений ексцес 

гетерозигот, однак для інших популяцій це не є характерним (значення індексу 

фіксації Райта позитивні та майже не відрізняються від нульового значення). 

Однонуклеотидний поліморфізм у положенні -2402 гену пролактину (C-

2402T). Поліморфізм гену пролактину в даному випадку пов’язаний з транзицією 

цитозину в тимін у положенні -2402, що приводить до утворення двох алелів C та T. 

На відміну від Indel-поліморфізму промоторної ділянки гену в усіх дослідних 

популяціях курей локус пролактину за наявністю однонуклеотидного поліморфізму 

в положенні -2402 виявився поліморфним. В усіх лініях курей у наявності особини 

трьох можливих генотипів: CC, CT та TT (рис. 4). 

 

Рис. 4. Електрофореграма продуктів рестрикції гену пролактину (a). Схема 

патернів рестрикції та відповідні алелі (b): 1–11 – номери лунок; 2, 5, 8 – TT; 4, 10 

– CC; 1, 3, 7, 9, 11 – CT; 6 – маркер молекулярних мас М-50. 

 

Генетична характеристика ліній за частотою однонуклеотидних замін у 

положенні -2402 гену пролактину в лініях курей яєчного та м’ясо-яєчного напрямів 

продуктивності, які порівнюються, несуттєво відрізняється від генетичної структури 

за наявністю інсерції/делеції. В лінії A, у порівнянні з Г-2, дещо збільшена кількість 

гетерозигот та зменшена кількість гомозигот, однак генетична рівновага не 

порушена. Відмінності між лініями за частотою однойменних алелів вірогідні на 

високому рівні значимості (p < 0,001). 

В той же час у лінії 14 яєчно-м’ясних курей ген пролактину за показником, що 

досліджено, є поліморфним на відміну від 24 Indel. При цьому за частотою алелів 

дана популяція займає проміжне положення між лініями Г-2 та A. Кількість 

гетерозиготних особин максимальна (52) серед усіх популяцій, що обули вивчені. 

Ця лінія курей також заходиться у стані генетичної рівноваги. Популяція курей 

породи род-айленд червоний за співвідношенням частот алелів та генотипів 
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максимально близька до лінії м’ясо-яєчних курей, при цьому характеризується 

максимальною кількістю особин, які гомозиготні за алелем T. 

Аналіз спостережуваних та очікуваних розподілів генотипів у вибірці в цілому 

показав наявність певного ексцесу гетерозигот у популяціях курей ліній 14 та A. У 

той же час в лініях Г-2 та 38 значення фактичної та теоретичної гетерозиготності 

практично співпадають. Найбільший рівень поліморфності характерний для 

полтавських курей, найменший – для лінії Г-2. 

MspI-поліморфізм у першому інтроні гену гормону росту. Поліморфізм гену 

гормону росту в першому інтроні пов’язаний з варіаціями кількості сайтів 

рестрикції для MspI, що призводить до утворення трьох алельних варіантів. В усіх 

дослідних популяціях локус гормону росту за MspI-поліморфізмом у першому 

інтроні виявився поліморфним. В лінії Г-2 у наявності особини шести можливих 

генотипів (AA, BB, CC, AB, AC, BC); у лініях A та 38 – п’яти; у популяції 

полтавських курей – тільки трьох (рис. 5). 

 

Рис. 5. Електрофореграма продуктів рестрикції першого інтрону гену гормону 

росту (a). Схема патернів рестрикції та відповідні алелі (b): 1–11 – номери лунок; 

1 – маркер молекулярних мас М-50; 2, 6, 10 – AA; 3 – BC; 4, 7, 11 – AB; 5 – CC; 

8 – AC; 9 – BB. 

 

У всіх лініях курей, за винятком породи род-айленд, серед гомозигот з 

найбільшою частотою зустрічається генотип AA, при цьому кількість таких особин 

у лінії A у два, а у лінії 14 в чотири рази більше, ніж у Г-2 (відмінності вірогідні 

при p < 0,001). У популяції полтавських курей серед гомозиготних особин у 

наявності тільки генотип AA, гомозигот за іншими алелями не виявлено. У свою 

чергу, в лінії 38 переважають особини з генотипом CC, особин з генотипом BB не 

виявлено. У популяціях м’ясо-яєчних та яєчних курей кількість гомозигот BB 

достовірно не відрізняється, а гомозигот CC – ідентична. За частотою гетерозигот 

лінії різняться у значно більшій мірі. Так у лінії Г-2 кількість гетерозиготних особин 

AB вірогідно більше (p < 0,05), а гетерозигот АС – менше (p < 0,01), ніж у лінії А. 

Гетерозиготи ВС в лінії А, а також в 14 лінії, взагалі відсутні, що імовірно може 

бути свідченням тиску відбору проти даного генотипу (в лінії 14 це також 

стосується генотипів BB та CC). Висока частота алеля C у популяції курей породи 

род-айленд червоний суттєво відрізняє дану лінію від інших порід, які були 

досліджені, що може вказувати на породоспецифічність цього алеля. Найбільший 

рівень поліморфності характерний для популяції м’ясо-яєчних курей, найменший – 
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для яєчно-м’ясних лінії 14. Для усіх популяцій, за винятком род-айленда червоного, 

є характерним слабко виражений відхил в сторону ексцесу гетерозигот. 

Максимальне порушення генетичної рівноваги спостерігається у випадку з 

полтавською глинястою. 

SacI-поліморфізм у четвертому інтроні гену гормону росту. Локус гормону 

росту за наявністю SacI-поліморфізму в четвертому інтроні гену виявився 

поліморфним. У популяції курей породи бірківська барвиста в наявності особини 

усіх трьох можливих генотипів (AA, AB та BB), в той же час як в лініях Г-2, 14 та 38 

– тільки двох (AB та BB) (рис. 6). 

 

Рис. 6. Електрофореграма продуктів рестрикції (SacI) четвертого інтрону 

гормону росту (a). Схема патернів рестрикції та відповідні 

алелі (b): 1–11 – номери лунок; 1, 5, 11 – генотип AA; 2–4, 7, 9, 10 – AB; 8 – BB; 

6 – маркер молекулярних мас М-100. 

 

В лініях курей порід плімутрок білий, полтавська глиняста та род-айленд 

червоний відсутні особини, гомозиготні за алелем A, але при цьому переважають 

гомозиготи за алелем B, що особливо виражено у лініях Г-2 та 14. У той же час в 

лінії A породи бірківська барвиста присутні особини усіх трьох можливих 

генотипів. За співвідношенням частот генотипів лінії курей порід білий плімутрок та 

полтавська глиняста практично однакові (розбіжності невірогідні), однак суттєво 

відрізняються від лінії курей породи бірківська барвиста (p < 0,001) та род-айленд 

червоний (p < 0,01). Для популяцій курей м’ясо-яєчного та яєчно-м’ясного напрямів 

продуктивності характерна підвищена частота алеля B (0,96; 0,97 та 0,89). У свою 

чергу у популяції яєчних курей значно більша кількість гетерозигот, однак частоти 

алелів А та B практично ідентичні (0,48 vs. 0,52). Усі вивчені лінії курей знаходяться 

у стані генетичної рівноваги. 

Як слідує із результатів досліджень, найбільш високим рівнем поліморфності 

(практично максимальним для двоалельних систем) характеризувалася лінія A, 

найменшим – лінія 14. Значення ефективного числа алелів (ne) у випадку з 

популяціями курей породи плімутрок білий та род-айленд червоний займають 

проміжне положення. 

Поліморфізм гену гіпофізарного фактору транскрипції-1 за наявністю 

інсерції розміром 57 п.н. у другому інтроні. Ген PIT-1 за наявністю інсерції у 

другому інтроні виявився поліморфним у всіх досліджених популяціях курей. В 

кожній лінії наявні особини трьох можливих генотипів: II, ID та DD (рис. 7). 
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Рис. 7. Електрофореграма продуктів ампліфікації другого інтрону гену 

гіпофізарного фактору транскрипції 1: 1–11 – номери лунок; 1 – II; 2, 4, 7, 9, 10, 

11 – ID; 3, 5, 8 – DD; 6 – маркер молекулярних мас M-50. 

 

Популяції курей м’ясо-яєчного та яєчного напрямів продуктивності за 

частотами алелів істотно не вирізняються між собою (розбіжності не вірогідні). В 

обох популяціях кількість гомозиготних особин за алелями I та D практично 

співпадає. При цьому популяції яєчно-м’ясних курей за частотами алелів вірогідно 

відрізняються від курей ліній Г-2 та A (p < 0,05). В даних популяціях, при схожій 

кількості гетерозигот, переважають особини з генотипом II (38 vs. 12 та 45 vs. 14 

відповідно). Практично повний збіг частот алелів у популяціях м’ясо-яєчних та 

яєчних курей, а також між яєчно-м’ясними призводить і до подібних значень 

показників генетичної мінливості. Значення теоретичної гетерозиготності та 

ефективного числа алелів практично однакові в лініях Г-2 та A і несуттєво 

розрізняються в популяціях яєчно-м’ясної птиці. Усі дослідні популяції демонструють 

практично максимальне значення рівня поліморфності за даним локусом. 

Поліморфізм генів родини TGF-β. Використання рестрикційного аналізу 

дозволило виявити варіабельність кожного з генів, які складають родину 

трансформуючих ростових факторів бета (TGF-β1, TGF-β2 та TGF-β3) у 

досліджених популяціях курей. За MboII-поліморфізмом у екзоні ген TGF-β1 є 

поліморфним у всіх дослідних лініях курей. У кожній популяції, за винятком род-

айленда, присутні особини всіх можливих генотипів (BB, BF, FF) (рис. 8). 

 

Рис. 8. Електрофореграма продуктів рестрикції екзонної ділянки гену 

TGF-β1 (a). Схема патернів рестрикції та відповідні алелі (b): 1–10 – номери 

лунок; 1, 2, 8–10 – генотип FF; 3–5 – генотип BF; 7 – генотип BB; 6 – маркер 

молекулярних мас М-50. 
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За співвідношенням частот алелів TGF-β1 популяції курей плімутрок білий та 

полтавська глиняста вірогідно різняться між собою (p < 0,05) та при цьому значно 

відрізняються від яєчних курей (p < 0,001). Популяція курей породи род-айленд 

червоний за частотами алелів вірогідно відрізняється від курей яєчного та яєчно-

м’ясного напрямків продуктивності (p < 0,001). Популяції курей породи плімутрок 

білий, полтавська глиняста та род-айленд червоний характеризуються переважанням 

кількості особин з генотипом FF, в той час як в популяції курей породи бірківська 

барвиста даної закономірності не спостерігається. Всі дослідні лінії курей 

знаходяться у стані генетичної рівноваги. 

Значення фактичної гетерозиготності в різних дослідних популяціях курей 

знаходились у межах від 0,29 (лінія 38) до 0,52 (лінія A); в той час як значення 

очікуваної гетерозиготності у тих же лініях склали від 0,255 до 0,497. Найменше 

значення індексу фіксації Райта (Fis) спостерігалося у популяції курей породи род-

айленд червоний, найбільше – у популяції курей породи плімутрок білий. Значення 

ефективного числа алелів коливалося у межах від 1,33 до 1,98. Найбільший рівень 

поліморфності демонструє лінія A, найменший – лінія 38. 

За RsaI-поліморфізмом промоторної ділянки ген TGF-β2 також є 

поліморфним. В кожній із дослідних ліній курей присутні особини всіх трьох 

можливих генотипів (BB, BL та LL) (рис. 9). 

 

Рис. 9. Електрофореграма продуктів рестрикції промоторної ділянки гену 

TGF-β2 (a). Схема патернів рестрикції та відповідні алелі (b): 1–11 – номери 

лунок; 1, 4, 7, 8, 10 – генотип BB; 2 – генотип LL; 3, 5, 9, 11 – генотип BL; 

6 – маркер молекулярних мас М-50. 

 

Найбільша кількість гомозиготних за алелем B особин спостерігається в лініях 

курей яєчно-м’ясного та яєчного напрямів продуктивності, найменша – у популяції 

м’ясо-яєчних курей. За співвідношенням частот алелів досліджені популяції курей 

істотно розрізняються між собою. Так, для лінії курей породи полтавська глиняста 

характерна висока частота алеля B, в той же час як у лінії курей породи білий 

плімутрок частоти алелів B та L відрізняються не настільки виражено (0,46 vs. 0,54). 

Популяції курей породи бірківська барвиста та род-айленд червоний займають 

проміжне положення. При цьому за частотами алелів показано вірогідні відхилення 

ліній 14 та Г-2 одна від одної та від ліній 38 та A (p < 0,05). У свою чергу популяції 

порід бірківська барвиста та род-айленд червоний вірогідно не відрізняються. 

Найбільшим рівнем поліморфності характеризується лінія 38, а також Г-2. 
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Найменше значення ефективного числа алелів спостерігалось у полтавських курей. 

За винятком род-айленду червоного для усіх ліній виявлений дефіцит гетерозигот, 

що досягає свого відносного максимального значення в лінії 14. 

За BslI-поліморфізмом у четвертому інтроні ген TGF-β3 є поліморфним у всіх 

популяціях курей, які були вивчені. У наявності особини усіх трьох можливих 

генотипів (BB, BL та LL) (рис. 10). 

 

Рис. 10. Електрофореграма продуктів рестрикції фрагменту четвертого інтрону 

гену TGF-β3 (a). Схема патернів рестрикції та відповідні алелі (b): 1–11 – 

номери лунок; 1, 4, 7–9, 11 – генотип LL; 2, 5 – генотип BL; 3, 10 – генотип BB; 

6 – маркер молекулярних мас М-50. 

 

Слід відзначити, що популяції курей м’ясо-яєчного та яєчного напрямів 

продуктивності за співвідношенням частот генотипів TGF-β3 практично однакові. В 

той же час для популяції курей яєчно-м’ясного направлення продуктивності лінії 14 

характерна в два рази менша частота генотипу LL та у чотири рази більша частота 

зустрічальності особин генотипу BB. У свою чергу, популяція род-айленду 

червоного займає проміжне положення. За співвідношенням частот алелів популяції 

курей м’ясо-яєчного та яєчного напрямків продуктивності практично однакові 

(вірогідних відмінностей не виявлено) та характеризуються значним превалюванням 

частоти алеля L. У лінії 38 спостерігається практично дворазове перевищення 

частоти алеля L над B. Відмінності у значеннях частот алелів у лінії 38 у порівнянні 

з іншими популяціями вірогідні (p < 0,05). У свою чергу, популяція курей породи 

полтавська глиняста вірогідно відрізняється від інших ліній, які були вивчені, (p < 

0,001), при цьому частоти алелів B та L практично співпадають (0,52 vs. 0,48). За 

винятком род-айленда червоного для усіх досліджуваних популяцій характерний 

дефіцит гетерозиготних особин. Популяція полтавських курей характеризується 

максимальним значенням рівня генетичного поліморфізму локусу (значення 

ефективного числа алелів складає 1,99). У свою чергу, найменший рівень генетичної 

мінливості демонструє популяція курей яєчного напрямку продуктивності. 

Популяції курей порід род-айленд червоний та плімутрок білий за даним 

показником мають проміжні значення. 

PstI-поліморфізм у 5'UTR фрагменті гену інсуліноподібного ростового 

фактору I. В результаті проведених досліджень встановлено, що локус IGF-I у 

дослідних популяціях курей є поліморфним. Виявлені особини усіх можливих 

генотипів: C1C1, C1C2 та C2C2 (рис. 11). 
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Рис. 11. Електрофореграма продуктів рестрикції ампліфікованого 

фрагменту гену інсуліноподібного ростового фактору I (a). Схема патернів 

рестрикції та відповідні алелі (b): 1–10 – номери лунок; 1–3, 6, 8, 9 – генотип  

C2C2; 4, 7 – C1C2; 10 – C1C1; 5 – маркер молекулярних мас M-100. 

  

В популяціях курей порід полтавська глиняста та род-айленд червоний 

спостерігається найбільша кількість особин гомозиготних за алелем C1 (17 голів) 

серед всіх ліній, які були вивчені. В той же час для лінії 14 є характерною також і 

найбільша кількість гетерозиготних особин. Кількість гетерозиготних особин у 

лініях Г-2 та A співпадає, при цьому в лінії 38 гетерозигот дещо менше. В цілому 

популяція яєчних курей займає проміжне положення між популяціями м’ясо-яєчних 

та яєчно-м’ясних курей за значеннями частот алелів C1 та C2. Таким чином, для всіх 

досліджених популяцій курей характерно виражене превалювання частоти алеля C2 

над C1. Аналіз фактичного та теоретичного розподілів особин різних генотипів 

виявив відсутність порушення генетичної рівноваги у всіх популяціях, окрім род-

айленда червоного. Найбільший рівень генетичного поліморфізму за досліджуваним 

локусом демонструє популяція полтавських курей, найменший – м’ясо-яєчних. 

Значення ефективного числа алелів у всіх популяціях, окрім плімутрока білого є 

достатньо великим та коливається від 1,70 (лінія A) до 1,89 (лінія 14). 

HinfI-поліморфізм у промоторній ділянці гену інсуліноподібного 

ростового фактору-I. За HinfI-поліморфізмом локус IGF-I також виявився 

поліморфним. У дослідних популяціях зустрічаються особини усіх можливих 

генотипів – AA, AC та CC (рис. 12). 

 
Рис. 12. Електрофореграма продуктів рестрикції ампліфікованого 

фрагменту гену інсуліноподібного ростового фактору-I (a). Схема патернів 

рестрикції та відповідні алелі (b): 1–11 – номери лунок; 1, 4 – генотип CC; 2, 11 – 

AA; 3, 5, 7–10 – AC; 6 – маркер молекулярних мас M-50. 
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За співвідношенням частот алелів та генотипів дослідні популяції курей 

вірогідно розрізняються між собою, за винятком ліній A та 14. Для популяцій 

курей яєчного та яєчно-м’ясного напрямів продуктивності характерна відносно 

більша кількість гетерозиготних особин, а також виражене превалювання частоти 

алеля C над A та гомозигот CC над AA. У випадку з м’ясо-яєчними курми 

ситуація протилежна – в наявності двократне превалювання частоти алеля A над 

C, та чотирикратне переважання кількості гомозиготних особин з генотипом AA 

над CC. 

За винятком м’ясо-яєчних курей, для усіх дослідних популяцій відмічена 

тенденція до ексцесу гетерозигот, що досягає свого відносно максимального 

значення в породі род-айленд. Значення індексу фіксації Райта коливалося в межах 

від -0,11 (свідчить про певний рівень аутбридингу в популяції курей породи род-

айленд) до 0,08 (свідчить про деякий інбридинг популяції курей породи плімутрок 

білий). Найвищий рівень поліморфності зафіксовано також у лінії 38, найменший – 

в популяції яєчних курей. Популяції курей порід плімутрок білий та полтавська 

глиняста займають проміжне положення. 

NspI-поліморфізм у 5 інтроні гену рецептора гормону росту. У всіх 

дослідних популяціях курей ген GHR є поліморфним – у наявності особини двох 

можливих генотипів (A0 та B0) (рис. 13). Гетерозиготних особин немає, що 

безпосередньо пов’язано з гемізиготністю даного локусу. 

 

Рис. 13. Електрофореграма продуктів рестрикції 5-го інтрону гену 

рецептору гормону росту в м’ясо-яєчних курей породи плімутрок білий (a). 

Схема патернів рестрикції та відповідні алелі (b): 1–11 – номери лунок; 1 – 4, 8 – 

генотип B0; 5, 7, 9 – 11 – генотип A0; 6 – маркер молекулярних мас M-100. 

 

За частотами алелів популяції курей різних напрямків продуктивності 

істотно відрізняються одна від одної (p < 0,001). Так, найбільша частота алеля A 

спостерігається в популяції курей породи білий плімутрок (0,72), найменша – в 

популяції курей породи род-айленд червоний (0,20). Лінія A займає проміжне 

положення, характеризуючись при цьому близькими значеннями частот алелів A 

та B (0,46 та 0,54 відповідно). 

HindIII-поліморфізм у другому інтроні гену рецептору гормону росту. За 

результатами досліджень ген рецептору гормону росту за HindIII-поліморфізмом у 

другому інтроні є поліморфним тільки у популяції курей породи полтавська 

глиняста, в якій у наявності особини обох можливих генотипів – A0 (HindIII-/0) та 
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B0 (HindIII+/0) (рис. 14). В інших дослідних популяціях курей різних напрямів 

продуктивності GHR є мономорфним. 

 

Рис. 14. Електрофореграма продуктів рестрикції 2-го інтрону гену 

рецептора гормону росту у яєчно-м’ясних курей породи полтавська глиняста (a). 

Схема патернів рестрикції та відповідні алелі (b): 1–10 – номери лунок; 1, 4, 9 – 

генотип A0 (HindIII-); 2, 3, 5 – 8, 10 – генотип B0 (HindIII+). 

 

У лінії 14 частота генотипу A0 (HindIII-/0) становила 0,29; B0 (HindIII+/0) – 

0,71 відповідно. 

BamHI-поліморфізм у 5 екзоні гену рецептора пролактину. За локусом 

PRLR дослідні популяції курей виявилися мономорфними (в наявності тільки 

особини з генотипом A0 (BamHI+/0). 

RsaI-поліморфізм у 13 екзоні Mx гену. За результатами проведених 

досліджень виявлено поліморфізм Mx гену у всіх дослідних популяціях курей. У 

кожній з дослідних популяцій знайдено особини усіх можливих, за даним 

поліморфізмом, генотипів (AA, AG та GG) (рис. 15). 

 

Рис. 15. Електрофореграма продуктів рестрикції 13-го екзону гену Mx (a). 

Схема патернів рестрикції та відповідні алелі (b): 1–11 – номери лунок; 1–4, 6, 8–

11 – генотип GG, 5 – AA, 7 – AG. 

 

Найбільша кількість особин з генотипом AA виявлена у популяції яєчних 

курей породи бірківська барвиста, найменша – у лінії 38 род-айленду червоного. 

При цьому найбільшу кількість особин з генотипом GG виявлено у популяціях 

курей яєчно-м’ясного напряму продуктивності. Індекс фіксації Райта в лініях Г-2, 14 

та A був позитивним та склав 0,13; 0,17 та 0,04 відповідно. В свою чергу, в лінії 38 

спостерігався незначний ексцес гетерозигот (-0,05). Найбільше значення 
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ефективного числа алелів, що вказує на найвищий рівень поліморфізму локусу, який 

було вивчено, спостерігався у популяції курей лінії A (1,87), найменший – в лінії 38 

(1,28). Популяції курей ліній Г-2 та 14 займають проміжне положення (1,49 та 1,32 

відповідно). 

MspI-поліморфізм у четвертому інтроні гену гормону росту. Методом 

рестрикційного аналізу з наступним секвенуванням вивчено MspI-поліморфізм у 

четвертому інтроні гену гормону росту в дослідних популяціях курей. У результаті 

досліджень виявлено помилковість гіпотези Shahnaz S. зі співавторами про 

наявність дуплікації гену гормону росту курей, запропонованої на основі аналізу 

додаткового патерну рестрикції четвертого інтрону гену для MspI (S. Shahnaz et al., 

2008). За результатами проведених досліджень встановлено, що наявність 

додаткового генотипу (патерну рестрикції) не пов’язана з дуплікацією гену гормону 

росту. Показано можливість утворення в процесі ампліфікації зразків гетерозигот 

BC, що утримують сайт CCGG, гетеродуплексної ДНК двох різних типів, що 

призводить до появи додаткового фрагменту ДНК, який не містить у своєму складі 

сайту CCGG, що, у свою чергу, є причиною появи додаткового патерну рестрикції. 

Визначення нуклеотидної послідовності виділених з гелю фрагментів ДНК, дало 

змогу обґрунтувати та підтвердити правильність припущення відносно природи 

додаткових генотипів. За результатами досліджень визначено генетичну структуру 

дослідних популяцій курей. Виявлено значну відмінність породи полтавська 

глиняста за розподілом частот алелів. Для лінії 14 є характерним виражене 

превалювання частоти алеля C, внаслідок наявності великої кількості особин з 

генотипом CC, в той час як для інших популяцій подібна тенденція не 

спостерігається. У свою чергу для яєчних курей лінії А є характерним переважання 

частоти алеля А. 

AluI-поліморфізм у четвертому інтроні гену гормону росту. За результатом 

аналізу отриманих нуклеотидних послідовностей четвертого інтрону гену гормону 

росту виявлено нову, раніше не описану, мутацію у сайті рестрикції для AluI 

(транзиція С→Т у положенні Сhr27:1788455) (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Нуклеотидні послідовності фрагменту четвертого інтрону гену 

гормону росту курей різних генотипів: прямокутником виділено 

поліморфний сайт. 
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Розроблено олігонуклеотиди, що фланкують фрагмент четвертого інтрону 

гену розміром 460 п.н., який містить поліморфний сайт рестрикції для AluI, що, у 

свою чергу, дозволило розробити ефективний метод (PCR-RFLP) визначення даного 

поліморфізму (рис. 17). 

 

Рис. 17. Електрофореграма продуктів рестрикції фрагменту четвертого 

інтрону гену гормону росту курей (a). Схема патернів рестрикції та відповідні 

алелі (b): 1–11 – номери лунок; 1, 4, 5, 8, 10, 11 – генотип CT; 2, 3, 7 – TT; 9 – CC. 

 

За результатами досліджень встановлено, що ген гормону росту за цією 

мутацією є поліморфним в усіх дослідних популяціях. Частота алеля C (сайт 

рестрикції відсутній) у дослідних популяціях курей відрізнялась у межах від 4% 

(полтавська глиняста) до 30% (род-айленд червоний). Наявність транзиції С→Т була 

характерною для переважної кількості особин. За розподілом частот алелів 

популяція род-айленда червоного відрізнялася від загального масиву, при цьому 

найбільше – від полтавських курей. 

Генетична диференціація дослідних популяцій за поліморфізмом локусів 

кількісних ознак. На основі отриманих даних за частотами алелів різних 

поліморфних локусів розрахували генетичні дистанції між дослідними лініями 

курей. Найбільш віддаленими між собою виявилися лінія А та лінія 38 (у 

середньому 24,9% відмінностей). При цьому максимально виражено відмінності з 

породами яєчно-м’ясного напряму продуктивності (23–25% відмінностей). Різниця 

між породами курей м’ясо-яєчного та яєчно-м’ясного направлення продуктивності є 

достатньо згладженою. 

У даному контексті, максимальні відмінності спостерігаються між лініями 14 

та Г-2 (11,2%), мінімальні – між лініями 38 та Г-2 (4,2%). У свою чергу, значення 

показника генетичної дистанції між двома породами яєчно-м’ясного напряму 

продуктивності займає проміжне положення (7,1%). Аналогічна закономірність 

спостерігається і за аналізом дендрограми, побудованої на основі вищенаведених 

генетичних дистанцій з використанням алгоритму Neighbor Joining. 

За результатами досліджень виявлено, що загальна структура філогенетичного 

дерева головним чином відповідає особливостям диференціації дослідних ліній 

птиці, що в цілому відображає різні напрями продуктивності курей. Популяції курей 

порід полтавська глиняста та род-айленд червоний (яєчно-м’ясний напрямок 

продуктивності) групуються в окремий кластер. В той же час лінії курей м’ясо-

яєчного та яєчного напрямів продуктивності формують окремі гілки, при цьому 
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порода яєчних курей демонструє найбільші генетичні відмінності при порівнянні з 

іншими лініями (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Дендрограма міжпопуляційних взаємин, побудована за аналізом 

генетичних дисстанцій (Nei) методом приєднання сусідів: Population1 – лінія Г-2; 

Population2 – лінія A; Population3 – лінія 14; Population4 – лінія 38. 

 

Картина, що спостерігається, переконливо доводить, що генетична 

диференціація дослідних популяцій курей за сукупністю вивчених поліморфних 

локусів (GH, PRL, IGF-I, PIT-1, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3 та Mx) визначається, в 

першу чергу, напрямом продуктивності птиці, внаслідок проведеної селекційної 

роботі (дендрограма за локусами кількісних ознак практично співпадає за 

структурою з дендрограмою за SSR) на етапі формування ліній. 

 

АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ ПОЛІМОРФНИХ ЛОКУСІВ ІЗ ГОСПОДАРСЬКО-

КОРИСНИМИ ОЗНАКАМИ КУРЕЙ РІЗНИХ ПОРІД ТА НАПРЯМІВ 

ПРОДУКТИВНОСТІ 

Встановлено зв’язок різних алельних варіантів виявлених поліморфних 

локусів з проявом господарсько-корисних ознак. За локусом пролактину (Indel та C-

2402T) виявлений асоційований зв’язок з показниками продуктивності для різних 

порід курей української селекції. Для лінії А породи бірківська барвиста алелі I та C 

корелюють з показниками кількості яєць за 40 тижнів продуктивності. Для лінії 14 

породи полтавська глиняста особини, гомозиготні за алелем C, характеризуються 

вищими значеннями показників кількості яєць за 12 та 40 тижнів продуктивності, а 

також масою яйця на 30 тиждень життя. У свою чергу, для курей лінії 38 породи 

род-айленд червоний показано перевагу гетерозигот ID і CT над гомозиготами DD і 

TT за показниками яєчної продуктивності. 

За значенням показників яєчної продуктивності для лінії А особини, що є 

гомозиготними за алелями B (MspI-поліморфізм у першому інтроні) та C (SacI-

поліморфізм у четвертому), демонструють більші значення показника кількості яєць 

за 40 тижнів продуктивності. В той же час для полтавських курей виявлене 

превалювання показників у гетерозигот AB порівняно з BB за SacI-поліморфізмом. 

Для інших мутацій гену гормону росту асоційованих зв’язків з показниками яєчної 

продуктивності не виявлено. Те ж відноситься й до лінії 38 породи род-айленд 
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червоний. У свою чергу, за показниками м’ясної продуктивності ситуація дещо 

відрізняється. Так, для лінії 14 виявлено перевагу значень гетерозигот AB над BB за 

SacI-поліморфізмом й CT над TT за AluI-поліморфізмом. Для популяції курей 

породи род-айленд червоний показано вірогідне переважання значень показників 

м’ясної продуктивності для гомозигот AA (MspI, перший інтрон), CC (MspI, 

четвертий інтрон) й TT (AluI, четвертий інтрон) над особинами інших генотипів. В 

той же час за SacI-поліморфізмом вірогідних відмінностей між значеннями 

показників продуктивності особин з різними генотипами не виявлено. 

За NspI- та HindIII-поліморфізмом гену рецептору гормону росту в п’ятому і в 

другому інтронах за показниками маси яйця та маси м’язів стегна (HindIII-

поліморфізм GHR) виявлено вірогідну різницю між особинами з різними 

генотипами в популяції курей лінії 14. В інших породах відмінностей не виявлено. 

За наявністю інсерції в другому інтроні гену гіпофізарного фактору 

транскрипції 1 за аналізом асоційованих зв’язків встановлений зв’язок генотипу DD 

з показниками м’ясної продуктивності курей породи полтавська глиняста. 

За поліморфізмом у гені інсуліноподібного ростового фактору I асоційований 

зв’язок генотипів з показниками яєчної продуктивності виявлено тільки для породи 

род-айленд червоний (PstI-поліморфізм) та полтавська глиняста (HinfI-

поліморфізм). Також у лінії 14 виявлено зв’язок генотипів за HinfI-поліморфізмом з 

показниками м’ясної продуктивності. 

За поліморфізмом складових генної родини трансформуючих ростових 

факторів бета за геном TGF-β1 виявлено асоційований зв’язок алеля F з 

показниками яєчної та м’ясної продуктивності птиці. За RsaI-поліморфізмом у 

промоторі TGF-β2 виявлено позитивний зв’язок генотипів LL та BL, відповідно, з 

показниками яєчної продуктивності. Також для лінії 38 показано більші значення 

маси м’язового шлунку для особин з генотипом BB. За локусом TGF-β3 виявлено 

позитивний зв’язок алеля L з показниками яєчної продуктивності птиці, при цьому в 

лінії 38 показано більш високі значення маси печінки для особин з генотипом LL, в 

той час як більші значення маси серця є характерними для особин з генотипом BB. 

За результатами вивчення зв’язку генетичних варіацій з господарсько-

корисними ознаками показано, що алельні варіанти гену Mx корелюють з 

показниками яєчної продуктивності курей породи бірківська барвиста. Для курей 

яєчно-м’ясного напрямку продуктивності, при порівнянні значень продуктивних 

показників особин з генотипом GG з гетерозиготами AG виявлено вірогідні 

відмінності за показниками маси яйця та маси печінки (для курей породи род-

айленд червоний). За іншими показниками вірогідних відмінностей не виявлено. 

Результати досліджень генетичної структури дослідних популяцій курей з 

використанням різних типів молекулярно-генетичних маркерів, а також аналіз 

зв’язку виявлених поліморфних локусів з господарсько-корисними ознаками курей 

яєчного та комбінованого напрямів продуктивності надали можливість розробити й 

апробувати загальну схему з використання MAS (маркер-асоційована селекція) у 

сучасному селекційному процесі на локальних породах курей української селекції. 

Нами обґрунтовано загальні принципи, послідовне використання яких дає 

можливість проводити генетичний моніторинг у процесі створення нових ліній 
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птиці, здійснювати контроль динаміки генетичної структури популяцій, визначати 

чистоту лінійного розведення птиці, оцінювати особин для підбору пар для 

схрещувань з метою отримання мікроліній із заданими комплексами генотипів на 

основі поліморфізму локусів кількісних ознак для яєчного, м’ясного чи 

комбінованого напрямків продуктивності птиці. 

На рисунку 19 представлено загальну комплексну систему використання 

різних типів молекулярно-генетичних маркерів (PCR-RFLP, Indel, SSR) у маркер-

асоційованій селекції курей локальних порід української селекції. 

 

 

Рис. 19. Загальна схема основних етапів комплексної системи 

використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів у маркер-

асоційованій селекції українських локальних порід курей 

Комплексна система використання різних типів молекулярно-генетичних 

маркерів у маркер-асоційованій селекції українських локальних порід курей 

Оцінка генетико-популяційних параметрів дослідних популяцій курей за 

використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів 

Вивчення мікросателітної 

мінливості популяцій 

Поліморфізм локусів кількісних 

ознак (QTL) 

Контроль проведення селекційної роботи, оцінка мікроеволюційних 

процесів у дослідних популяціях 

Відбір особин з перспективними генотипами в залежності від 

напряму продуктивності птиці 

Кури яєчного напряму 

продуктивності: PRL; GH; TGF-

β1, TGF-β3, Mx 

Кури комбінованого напряму 

продуктивності: PRL; GH; GHR, PIT-1, 

IGF-I, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, Mx 

Отримання дослідних мікроліній курей з бажаними комплексними 

генотипами, оцінка їх господарсько-корисних ознак 
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У цілому загальну схему можна функціонально поділити на декілька 

послідовних етапів. На першому етапі проводиться оцінка генетико-популяційних 

параметрів дослідних ліній курей з використанням різних типів молекулярно-

генетичних маркерів. В даному контексті проводиться аналіз як загального 

поліморфізму різних функціональних генів, що пов’язані з проявом господарсько-

корисних ознак з використанням PCR-RFLP та Indel маркерів, так і визначення рівня 

мікросателітної мінливості в дослідних популяціях. В залежності від породи, в 

першу чергу проводиться дослідження поліморфізму генів, алельні варіанти яких 

безпосередньо пов’язані з проявом господарсько-корисних ознак за заданими 

напрямками продуктивності. За результатами проведених досліджень у напрямку 

аналізу зв’язку виявлених поліморфних локусів з господарсько-корисними ознаками 

курей визначені перспективні комплексні генотипи залежно від напрямку 

продуктивності птиці. Для курей породи бірківська барвиста лінії А у напрямку 

яєчної продуктивності доцільно визначати поліморфізм наступних маркерних 

систем – локуси пролактину (24 Indel та C-2402T), гормону росту (MspI-

поліморфізм в першому та четвертому інтроні), трансформуючих ростових факторів 

бета 1 й бета 3, гену Mx. 

Формула бажаних комплексних генотипів для цієї лінії курей: 

PRL
II
 PRL

CC
 GH1 (MspI)

BB
 GH4 (MspI)

CC
 TGF-β1

FF
 TGF-β3

LL
 Mx

GG
. 

Для курей породи полтавська глиняста лінії 14 у напрямі яєчної 

продуктивності – локуси пролактину (C-2402T), гормону росту (SacI-поліморфізм в 

четвертому інтроні), рецептору гормону росту (HindIII-поліморфізм в другому 

інтроні), інсуліноподібного ростового фактору I (HinfI-поліморфізм у промоторній 

ділянці гену), родини трансформуючих ростових факторів бета. 

Формула бажаних комплексних генотипів: 

PRL
CC

 GHR (HindIII)
B0

 GH (SacI)
AB

 IGF-I (HinfI)
CC

 TGF-β1
FF

 TGF-β2
LL

 TGF-β3
BB

. 

У напрямі м’ясної продуктивності – локуси гормону росту (SacI-поліморфізм 

в четвертому інтроні), рецептору гормону росту (HindIII-поліморфізм в другому 

інтроні), гіпофізарного фактору транскрипції 1 (інсерція в 57 п.н. у другому інтроні), 

трансформуючого ростового фактору бета 1. 

Формула бажаних комплексних генотипів: 

GH4 (SacI)
AB

 GHR (HindIII)
B0

 IGF-I (HinfI)
CC

 PIT-1
DD

 TGF-β1
FF

. 

У свою чергу, для курей породи род-айленд червоний лінії 38 у напрямі яєчної 

продуктивності – локуси пролактину (24 Indel та C-2402T), інсуліноподібного 

ростового фактору I (PstI-поліморфізм у 5'UTR), трансформуючих ростових 

факторів бета 2 і бета 3, гену Mx. 

Формула бажаних комплексних генотипів: 

PRL
ID

 PRL
CT

 IGF-I (PstI)
C1C2

 TGF-β2
BL

 TGF-β3
LL

 Mx
AG

. 

У напрямі м’ясної продуктивності – локуси гормону росту (MspI-поліморфізм 

в першому та четвертому інтронах, AluI-поліморфізм в четвертому інтроні), 

трансформуючого ростового фактору бета 2 і бета 3. 

Формула бажаних комплексних генотипів: 

GH1 (MspI)
AA

 GH4 (MspI)
CC

 GH4 (AluI)
TT

 TGF-β2
BB

 TGF-β3
BB

. 
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Одночасно з вивченням поліморфізму цільових генів проводять аналіз 

мікросателітної мінливості в дослідних популяціях курей. Використання 

мікросателітних маркерів дає великі можливості у питаннях контролю походження, 

лінійної належності птиці, а також для визначення загальних генетико-популяційних 

параметрів дослідних ліній, що визначається високим рівнем поліморфності 

мікросателітів взагалі. Використання наявного інструментарію (комплексу різних 

ДНК-маркерів) дозволяє успішно виконувати як генетичний моніторинг за 

проведенням селекційної роботи, так й оцінку мікроеволюційних процесів у 

дослідних популяціях. Використання даних генетичних паспортів різних популяцій 

дозволяє ефективно, з мінімальними відхиленнями, проводити контроль чистоти 

лінійного розведення у племінному птахівництві. 

На наступному етапі, на основі виявлених комплексних генотипів за 

сукупністю молекулярно-генетичних маркерів, проводиться відбір особин з 

перспективними генотипами залежно від напряму продуктивності птиці. В якості 

основи доцільно використовувати розроблені формули комплексних генотипів, що 

описані вище. Таким чином, з урахуванням результатів аналізу мікросателітної 

мінливості, визначається група особин, яка характеризується специфічним для 

конкретної породи курей алельним профілем. Також проводиться підбір за 

комплексом бажаних генотипів за рядом цільових генів, алельні варіанти яких 

пов’язані з проявом господарсько-корисних ознак. 

Відбір відповідних дослідних груп дозволяє перейти до третього, 

завершального етапу, у результаті якого отримують експериментальні мікролінії 

курей з бажаними комплексними генотипами та проводять оцінку їх господарсько-

корисних ознак з використанням класичних селекційних методів. Таким чином, 

результат використання запропонованої моделі полягає в отриманні ліній курей, які 

мають специфічний спектр алелів за сукупністю поліморфних локусів (як цільових 

генів, так і мікросателітів) й характеризуються відповідним рівнем прояву 

господарсько-корисних ознак за обраним напрямом продуктивності птиці (яєчний 

чи комбінований). 

Підсумовуючи викладені в даному розділі дисертаційної роботи результати, 

можна відзначити, що теоретичне обґрунтування та практична реалізація маркер-

асоційованої селекції українських локальних порід курей створює необхідний 

фундамент для проведення подальшої роботи, заснованої на використанні 

специфічних особливостей організації спадкового матеріалу птиці вітчизняного 

генофонду, з метою створення високопродуктивних та конкурентоспроможних 

ліній. 

ВИСНОВКИ 

1. На основі проведених досліджень теоретично обґрунтована та 

запропонована до реалізації комплексна система застосування різних типів 

молекулярно-генетичних маркерів (PCR-RFLP, Indel, SSR) у маркер-асоційованій 

селекції українських локальних порід курей яєчного та комбінованого напрямів 

продуктивності. 

2. Доведено, що утворення нелінійної гомодуплексної ДНК характерно для 

більшості динуклеотидних мікросателітних локусів (MCW0104, LEI0094, MCW0123, 
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MCW0245, MCW0034 та інші). Встановлено, що причиною утворення цього типу 

артефактів ПЛР є безпосередня взаємодія антипаралельних ланцюгів молекули ДНК. 

3. За використання 14 мікросателітних локусів досліджено генетичну 

мінливість у популяціях курей різних порід української селекції. Загальна кількість 

алелів за всіма локусами становила 66. Всі локуси виявилися поліморфними. За 

значеннями показника інформаційного поліморфізму (PIC) загальна кількість 

високоінформативних маркерів становила ~ 45%. Кількість алелів на локус 

коливалась від 2 (MCW0257) до 9 (LEI0192). 

4. Виявлено значну дивергенцію (Fst = 0,19) між дослідними популяціями 

курей. Найбільші генетичні відмінності встановлено між породами плімутрок білий 

та род-айленд червоний (65,9% відмінностей), найменші – між породами плімутрок 

білий та полтавська глиняста (32,3%). Між лініями 14 та 38 виявлено 35,9% 

відмінностей. Популяція яєчних курей (лінія А) максимально відрізняється від 

породи род-айленд червоний (58,8%), тоді як з лініями Г-2 та 14 відмінності 

спостерігаються на рівні 32,8 та 37,9% відповідно. 

5. Визначено рівень генетичної диференціації субпопуляцій українських 

м’ясо-яєчних курей (Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 та С), а також ліній 02 та 38 породи род-

айленд червоний за використання 8 мікросателітних маркерів (LEI0094, LEI0166, 

ADL0268, ADL0278, MCW0034, MCW0081, MCW0104, MCW0123). З’ясовано, що 

до найбільш генетично віддалених відносяться субпопуляції Г-1 та Г-4 (28,8% 

відмінностей) порівняно з більш близькими субпопуляціями Г-2 та Г-3 (13,3%). Лінії 

02 та 38 породи род-айленд червоний демонструють мінімальні відмінності (7,9%). 

6. Виявлено поліморфізм локусів гормону росту (GH), рецептору гормону 

росту (GHR), пролактину (PRL), інсуліноподібного ростового фактору I (IGF-I), 

гіпофізарного фактору транскрипції 1 (PIT-1), родини трансформуючих ростових 

факторів бета (TGF-β1, TGF-β2 і TGF-β3) та Mx-гену (Mx) у популяціях курей порід 

бірківська барвиста (лінія А), плімутрок білий (лінія Г-2), полтавська глиняста (лінія 

14) та род-айленд червоний (лінія 38). 

7. З’ясовано, що локус рецептору пролактину (PRLR) за BamHI-

поліморфізмом у п’ятому екзоні є мономорфним у всіх дослідних популяціях курей. 

За наявністю інсерції розміром 24 п.н. локус пролактину є мономорфним у 

популяції курей породи полтавська глиняста та поліморфним у всіх інших дослідних 

популяціях. За HindIII-поліморфізмом у другому інтроні гену рецептору гормону 

росту встановлено, що за винятком популяції курей породи полтавська глиняста всі 

дослідні лінії є мономорфними. 

8. Встановлено загальні генетико-популяційні показники дослідних ліній 

курей за поліморфізмом локусів кількісних ознак. Доведено відсутність спрямованої 

дії традиційних методів селекції на зміну частот алелів основних генів-кандидатів, 

пов’язаних з продуктивними ознаками птиці. За більшістю досліджених локусів 

популяції знаходяться в рівноважному стані, що свідчить про відсутність дії 

мікроеволюційних процесів, в тому числі й штучного відбору. 

9. За результатами аналізу нуклеотидних послідовностей четвертого інтрону 

гену гормону росту курей визначено нову мутацію в сайті рестрикції для AluI 

(транзиція С→Т у положенні Сhr27:1788455). З’ясовано, що ген гормону росту за 
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обраним поліморфізмом є поліморфним в усіх дослідних популяціях курей. 

Наявність транзиції С→Т характерна для переважної кількості особин та становить 

70–96% залежно від лінії птиці. 

10. Проведено аналіз розподілу частот гаплотипів за PRL та IGF-I у дослідних 

лініях курей. Встановлено, що для яєчних курей є характерним переважання частоти 

гаплотипу IC в локусі пролактину, в той час як для порід комбінованого напряму 

продуктивності – гаплотипу DT. Виявлено нерівновагу за зчепленням у локусі PRL 

для порід бірківська барвиста та род-айленд червоний (D' = 1). У локусі IGF-I 

відхилення від стану рівноваги в розподілі гаплотипів з’ясовано для ліній А 

(D' = 0,89), 14 (D' = 0,70) та 38 (D' = 0,56). 

11. Доведено, що наявність додаткового патерну рестрикції для MspI у 

четвертому інтроні гену гормону росту не пов’язана з дуплікацією гену, а є 

наслідком утворення гетеродуплексної ДНК у процесі ампліфікації цільового 

фрагменту. 

12. За результатами аналізу поліморфізму локусів кількісних ознак частка від 

загального різноманіття, обумовлена породними відмінностями (Fst), становила 0,14. 

Значення Fst, що відповідають вираженій дивергенції, виявлено для PRL та GH; 

середній рівень дивергенції відзначено для IGF-I (HinfI-поліморфізм), складових 

родини TGF-β та Mx-гену. Для PIT-1 і IGF-I (PstI-поліморфізм) виявлено слабку 

дивергенцію. 

13. З’ясовано, що особливості генетичної диференціації дослідних ліній курей 

за сукупністю локусів кількісних ознак відображають відмінності у напрямку 

продуктивності птиці. За результатами проведеного аналізу показано, що за 

будовою філогенетичного дерева (алгоритм Neighbor Joining) популяції курей порід 

полтавська глиняста та род-айленд червоний групуються в окремий кластер, в той 

час як кури м’ясо-яєчного та яєчного напряму продуктивності формують окремі 

гілки, при цьому порода бірківська барвиста демонструє найбільші генетичні 

відмінності порівняно з іншими групами. 

14. Виявлено породні особливості зв’язку алельних варіантів поліморфних 

локусів з проявом господарсько-корисних ознак курей різних напрямів 

продуктивності. Показано, що для курей породи бірківська барвиста з підвищеними 

показниками продуктивності асоційовані окремі генотипи за PRL (24 Indel та C-

2402T), GH (MspI-поліморфізм у першому та четвертому інтроні), TGF-β1, TGF-β3, 

Mx (p < 0,01); для породи полтавська глиняста – PRL (C-2402T), GH (SacI-

поліморфізм у четвертому інтроні), GHR (HindIII-поліморфізм у другому інтроні), 

IGF-I (HinfI-поліморфізм у промоторному фрагменті гену), PIT-1, TGF-β1, TGF-β2 

та TGF-β3 (p < 0,05); для породи род-айленд червоний – PRL (C-2402T), GH (MspI-

поліморфізм у першому та четвертому інтронах, AluI-поліморфізм у четвертому 

інтроні), IGF-I (PstI-поліморфізм у 5'UTR), TGF-β2, TGF-β3, Mx (p < 0,05). 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. У практичній роботі лабораторій з генетики та молекулярної діагностики 

для підвищення ефективності генотипування за мікросателітними локусами як у 

моно-, так й у мультиплексних реакціях, при електрофоретичному розділенні 
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продуктів ампліфікації у денатуруючих поліакриламідних гелях рекомендовано 

використовувати розроблений спосіб контролю ефективності денатурації (патент 

України на корисну модель № 123147). 

2. Для проведення типування особин курей за AluI-поліморфізмом 

четвертого інтрону гену гормону росту (транзиція С→Т в положенні Сhr27:1788455) 

рекомендовано використовувати розроблений і апробований оригінальний метод 

PCR-RFLP та для ампліфікації відповідного фрагменту такі олігонуклеотиди – 

ctgagggacgtggttatgggcac та gacctcaaggattgcagggct (температура відпалу становить 63 °С; 

розмір ампліфікованого фрагменту – 460 п.н.) з подальшою рестрикцією AluI. 

3. За інтенсивної селекції на підвищення яєчної продуктивності 

рекомендувати подальше широке виробниче використання курей породи бірківська 

барвиста (лінія А) з комплексним генотипом PRL
II
 PRL

CC
 GH1 (MspI)

BB
 GH4 

(MspI)
CC

 TGF-β1
FF

 TGF-β3
LL

 Mx
GG

. 

4. З метою покращення показників господарсько-корисних ознак курей 

комбінованого напряму продуктивності порід полтавська глиняста (лінія 14) та род-

айленд червоний (лінія 38) рекомендовано у селекційній роботі формувати групи 

курей за наступними комплексними генотипами: PRL
CC

 GHR (HindIII)
B0

 GH (SacI)
AB

 

IGF-I (HinfI)
CC

 TGF-β1
FF

 TGF-β2
LL

 TGF-β3
BB

 та GH4 (SacI)
AB

 GHR (HindIII)
B0

 IGF-I 

(HinfI)
CC

 PIT-1
DD

 TGF-β1
FF

 (лінія 14, яєчна та м’ясна продуктивність); PRL
ID

 PRL
CT

 

IGF-I (PstI)
C1C2

 TGF-β2
BL

 TGF-β3
LL

 Mx
AG

 та GH1 (MspI)
AA

 GH4 (MspI)
CC

 GH4 (AluI)
TT

 

TGF-β2
BB

 TGF-β3
BB

 (лінія 38, яєчна та м’ясна продуктивність відповідно). 
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рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – Інститут розведення і генетики тварин 

імені М.В.Зубця НААН, с. Чубинське Київської обл., 2019. 

Дисертаційна робота присвячена питанням стосовно використання різних 

типів молекулярно-генетичних маркерів (PCR-RFLP, SSR, Indel) у маркер-

асоційованій селекції українських локальних порід курей. 

За результатами проведених досліджень з оптимізації техніки ДНК-типування 

обґрунтований механізм утворення неспецифічних продуктів ПЛР та 

конформаційних артефактних молекул у процесі ампліфікації динуклеотидних 
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тандемних повторів. Встановлені найбільш інформативні генетико-популяційні 

параметри мікросателітної мінливості різних ліній курей різноманітних порід 

української селекції за 14 SSR-маркерами. Виявлено особливості генетичної 

диференціації субпопуляцій курей комбінованого напрямку продуктивності з 

використанням комплексу мікросателітних локусів. 

Виявлено особливості генетичної структури популяцій курей різних порід 

української селекції за локусами пролактину (PRL), рецептору пролактину (PRLR), 

гормону росту (GH), рецептору гормону росту (GHR), інсуліноподібного ростового 

фактору I (IGF-I), гіпофізарного фактору транскрипції 1 (PIT-1), родини 

трансформуючих ростових факторів бета (TGF-β1, TGF-β2 і TGF-β3), гену Mx (Mx). 

Показано існування нової мутації у четвертому інтроні гену гормону росту 

курей – транзиція цитозину у тимін у положенні Сhr27:1788455, розроблений 

ефективний метод детекції цієї мутації з використанням PCR-RFLP. 

Доведена помилковість гіпотези щодо дуплікації гену гормону роста курей за 

MspI-поліморфізмом четвертого інтрону. 

Проаналізовано показники продуктивності курей різних генотипів за локусами 

кількісних ознак, обґрунтовано найбільш перспективні комплексні генотипи для їх 

ефективного використання в селекційній роботі з метою підвищення яєчної та 

м’ясної продуктивності. 

Ключові слова: поліморфізм, кури, ген, алель, локуси кількісних ознак, 

мікросателіти, популяція, мінливість, рестрикція, ампліфікація, електрофорез, 

продуктивність. 

АННОТАЦИЯ 

Кулибаба Р. А. Теоретическое обоснование и практическая реализация 

маркер-ассоциированной селекции украинских локальных пород кур. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 03.00.15 – генетика. – Институт разведения и генетики 

животных имени М.В.Зубца НААН, с. Чубинское Киевской обл., 2019. 

Диссертационная работа посвящена вопросам использования различных типов 

молекулярно-генетических маркеров (PCR-RFLP, SSR, Indel) в маркер-

ассоциированной селекции украинских локальных пород кур. 

По результатам проведения исследований по оптимизации техники ДНК-

типирования обоснован механизм образования неспецифических продуктов ПЦР и 

конформационных артефактных молекул в процессе амплификации 

динуклеотидных тандемных повторов. Установлены наиболее информативные 

генетико-популяционные параметры микросателлитной изменчивости различных 

линий кур разных пород украинской селекции по 14-SSR маркерам. Выявлены 

особенности генетической дифференциации субпопуляций кур комбинированного 

направления продуктивности с использованием комплекса микросателлитных 

локусов. Выявлены особенности генетической структуры популяций кур различных 

пород украинской селекции по локусам пролактина (PRL), рецептора пролактина 

(PRLR), гормона роста (GH), рецептора гормона роста (GHR), инсулиноподобного 

ростового фактора I (IGF-I), гипофизарного фактора транскрипции 1 (PIT-1), 



39 

семейства трансформирующих ростовых факторов бета (TGF-β1, TGF-β2 и TGF-β3), 

гена Mx (Mx). Показано существование новой мутации в четвертом интроне гена 

гормона роста кур – транзиция цитозина в тимин в положении Сhr27:1788455, 

разработан эффективный метод детекции данной мутации с использованием PCR-

RFLP.  

Доказана ошибочность гипотезы о дупликации гена гормона роста кур по 

MspI-полиморфизму четвертого интрона. 

Проанализированы показатели продуктивности кур различных генотипов по 

локусам количественных признаков, обоснованы наиболее перспективные 

комплексные генотипы для их эффективного использования в селекционной работе 

с целью повышения яичной и мясной продуктивности. 

Ключевые слова: полиморфизм, куры, ген, аллель, локусы количественных 

признаков, микросателлиты, популяция, изменчивость, рестрикция, амплификация, 

электрофорез, продуктивность. 

ABSTRACT 

Kulibaba R. O. Theoretical basis and practical application of Marker-Assisted 

Selection of Ukrainian local chicken breeds. – Manuscript copyright. 

Thesis for the Doctor’s of Agricultural degree by specialty 03.00.15 “Genetics”. –

Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine, Chubynske village, Kyiv Region, 2019. 

In the dissertation work complex researches were carried out that included the task 

of studying the polymorphism of microsatellites and quantitative trait loci in the 

populations of local chicken breeds of Ukrainian selection, analysis of associations 

between detected polymorphic genes with chicken productive traits, optimization of DNA-

typing methods of experimental chicken’s populations using SSR and Indel molecular 

markers. 

To solve the problem of DNA-typing optimization using SSR-markers, questions 

regarding the emergence of a special class of conformational chimerical molecules in the 

process of amplification of dinucleotide microsatellite loci were considered. It is shown 

that the formation of non-linear homoduplex DNA is characteristic for many microsatellite 

markers. It is proved that the cause of the formation of this type of PCR artifacts is the direct 

interaction of antiparallel chains in DNA molecules. Comparative analysis of genetic and 

population parameters of experimental chicken breeds of different direction of 

productivity with the use of 14 microsatellite markers was conducted. Using microsatellite 

loci which recommended by ISAG-FAO, population genetic structure analysis of genetic 

differentiation of Ukrainian dual-purpose chickens (subpopulation G-1, G-2, G-3, G-4 and 

C) and Rhode Island Red chicken breed line 02 and 38 was conducted. According to the 

values of the genetic distances, it has been shown that the biggest genetic differences were 

detected between subpopulations G-1 and G-4 (28,8% of differences) while G-2 and G-3 

subpopulations were the closest (13,3% of differences). In turn, between the lines 02 and 

38 of Rhode Island Red chicken breed 7,9% of differences were detected. 

The genetic structure of the populations of chickens of White Plymouth Rock (G-2 

line), Birkivska Barvista (line A), Poltava clay (line 14) and Rhode Island Red (line 38) 

for polymorphism of quantitative trait loci (PRL, PRLR, GH, GHR, IGF-I, PIT-1, TGF-β1, 
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TGF-β2, TGF-β3, Mx) was studied. As the result of analysis of nucleotide sequences of the 

fourth intron of chicken growth hormone gene, a novel polymorphism in AluI restriction site 

(cytosine to thymine transition in Chr27:1788455 position) was detected. Primers flanking the 

fragment of the fourth intron of 460 bp in size, which contains polymorphic AluI restriction 

site, were developed. It was shown that growth hormone gene (in accordance with AluI 

polymorphism in 1788455 position) is polymorphic in all experimental chicken populations. 

C→T transition was present for the vast majority individuals and comprised 70–96%. 

According to results of the research of general indexes of heterozygosity for all 

polymorphic loci, the lowest values of observed and expected heterozygosity were 

characteristic for line 14 of Poltava clay breed (0,31 and 0,33), the highest – for line A of 

Birkivska Barvista breed (0,42 and 0,41). Chicken breed populations of White Plymouth 

Rock (line G-2) and Rhode Island Red (Line 38) occupied an intermediate position (0,36; 

0,38 and 0,39; 0,39, respectively). 

By results of the research it is shown that the most genetically distant breeds were 

Birkivska Barvista and Rhode Island Red chicken breeds (24,9% of differences). At the 

same time, the differences of egg-laying chicken lines from breeds of egg-laying–meat 

productivity direction were maximally expressed (23–25% of differences in allelic variants 

of loci). The difference between meat–egg-laying and egg-laying–meat chicken breeds 

was not expressed enough. Maximum differences were noted between populations of 

Poltava clay and Plymouth Rock white (11,2%), minimum – between Rhode Island Red 

and White Plymouth Rock (4,2%). In turn, the value of the genetic distance between the 

two egg-laying–meat breeds was 7,1%. 

The association of different allelic variants of detected polymorphic loci with the 

manifestation of economically useful traits was established. For each experimental 

population, complexes of desirable genotypes corresponded by productivity directions 

were identified. In the direction of egg productivity for Birkivska Barvista chicken breed 

the formula of the desirable complex genotypes is PRL
II
 PRL

CC
 GH1 (MspI)

BB
 GH4 

(MspI)
CC

 TGF-β1
FF

 TGF-β3
LL

 Mx
GG

; for Poltava clay chicken breed – PRL
CC

 GHR 

(HindIII)
B0

 GH (SacI)
AB

 IGF-I (HinfI)
CC

 TGF-β1
FF

 TGF-β2
LL

 TGF-β3
BB

; for Rhode Island 

Red chicken breed – PRL
ID

 PRL
CT

 IGF-I (PstI)
C1C2

 TGF-β2
BL

 TGF-β3
LL

 Mx
AG

. 

The revealed genotypes for each of the loci were associated with manifestation of 

increased values of indexes of the egg numbers for 12 and/or 40 weeks of productivity, as 

well as the egg weight at 30th and/or 52th week of life. 

In the direction of meat productivity for Poltava clay chicken breed the formula of 

the desirable complex genotypes is GH4 (SacI)
AB

 GHR (HindIII)
B0

 IGF-I (HinfI)
CC

 PIT-

1
DD

 TGF-β1
FF

; for the Rhode Island Red chicken breed – GH1 (MspI)
AA

 GH4 (MspI)
CC

 

GH4 (AluI)
TT

 TGF-β2
BB

 TGF-β3
BB

. The revealed genotypes for each of the loci were 

associated with the manifestation of elevated values of indexes of live weight, carcass 

weight, weight of thighs, shin, pectoral muscles and stomach. 

Key words: polymorphism, chickens, gene, allele, quantitative trait loci, 

microsatellites, population, variability, restriction, amplification, electrophoresis, 

productivity. 


