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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Державною програмою розвитку конярства України до 

2020 року задекларовано збільшення племінного поголів’я коней, оскільки 

більшість заводських порід вже не мають необхідної мінімальної кількості 

племінного відтворювального поголів’я (Буркат В.П., 2004). Тривалий час селекція у 

конярстві проводилась без використання цитогенетичних досліджень, що призвело 

до накопичення хромосомних аберацій, які спричиняють зниження відтворної 

здатності конематок і запліднювальної здатності сперми жеребців і, як наслідок, до 

критично низького рівня виходу лошат.  

Згідно Закону України “Про племінну справу у тваринництві” і “Положення 

про порядок генетичної експертизи походження і виявлення аномалій племінних 

тварин” застосування генетичного, зокрема цитогенетичного моніторингу 

племінних тварин, в тому числі і коней є обов’язковим. Завдяки цитогенетичним 

дослідженням можливо ідентифікувати спадкові чи набуті хромосомні аномалії. 

Рядом авторів, які проводили цитогенетичне дослідження коней показано, що 

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

чинників, які погіршують відтворну здатність тварин, що має велике значення для 

селекції (Power R., 1991, Богачева Т.В., 1995; Буркат В.П., 2005, Hauswirth W. et al., 

2012). Через біологічну малоплідність і значний інтервал між поколіннями цього 

виду тварин впровадження цитогенетичного контролю набуває особливої 

актуальності у племінному конярстві. 

Для жеребців-плідників рівень хромосомної мінливості є додатковою 

характеристикою племінної цінності тварин, що може бути враховано при доборі 

тварин бажаного типу. Особливого значення цитогенетичні дослідження жеребців-

плідників набувають у разі використання їх сперми під час штучного осіменіння 

кобил, оскільки в рази збільшується ймовірність розповсюдження хромосомних 

аномалій у лошат, що може завдати величезні економічні збитки галузі (Long S., 

1988; Haase В. et al. 2009, and Hаll J. et al. 2010.).  

Застосування цитогенетичного моніторингу потребує проведення досліджень 

характеру спадкових аномалій і особливостей геномної нестабільності у коней для 

запобігання розповсюдження генетичних аномалій і підвищення ефективності 

селекційно-племінної роботи, спрямованої на покращення відтворювальних, 

адаптаційних та господарсько-корисних якостей коней. На вирішення цих завдань і 

спрямована дисертаційна робота.  

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

роботу виконано в лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН за науково-

технічною програмою НААН 30 «Технології виробництва продукції тваринництва 

на інноваційній основі» 2006-2010 рр. та за завданням 30.04/041 «Удосконалити 

заводські породи коней вітчизняної селекції в напряму підвищення 

конкурентоспроможності продукції кіннозаводства на міжнародному рівні» (номер 

державної реєстрації 0106U010163); «Збереження біологічного різноманіття та 

система роботи в малочисельних популяціях сільськогосподарських тварин та їх 

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

«Розробити концепцію оперативного моніторингу генетичних процесів при 

збереженні та удосконаленні порід коней» (номер державної реєстрації 
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0111U003449); «Розробити ефективні селекційно-технологічні методи, що 

забезпечують реалізацію генетичного потенціалу коней різних напрямів 

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

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

генетичних ресурсів у конярстві, удосконалити елементи тренінгу, вивчити 

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

державної реєстрації 0114U000170). 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є дослідження особливостей 

застосування цитогенетичного моніторингу для підвищення відтворювальної 

здатності коней. 

Для реалізації поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

– встановити індивідуальну варіабельність коней провідних порід України за 

частотою і спектром спонтанних хромосомних аберацій у лімфоцитах крові;  

– дослідити мінливість ознак соматичної хромосомної мінливості коней у 

віковому та породному аспекті; 

– встановити зв’язок хромосомної нестабільності з відтворювальними 

якостями коней; 

– дослідити каріотипи кобил з порушеннями статевих циклів; 

– розробити спосіб підвищення запліднюваності коней на основі використання 

цитогенетичних показників; 

– дослідити ефективність селекційно-племінної роботи з відтворення 

упродовж ряду парувальних кампаній; 

– оцінити економічну доцільність використання результатів цитогенетичного 

моніторингу у конярстві. 

Обєۥкт дослідження – хромосомна мінливість соматичних клітин у коней.  

Предмет дослідження – метафазні хромосоми лімфоцитів периферійної крові 

та сперма коней чистокровної та української верхових порід, російської (призової) 

та орловської рисистих порід, новоолександрівської ваговозної, гановерської і 

тракененської порід. 

Методи дослідження. Цитогенетичні, селекційно-зоотехнічні, біологічні та 

статистичні. 

Наукова новизна роботи. Вперше проведено дослідження частоти та спектру 

аберацій хромосом у соматичних клітинах коней чистокровної та української 

верхових порід, російської (призової) та орловської рисистих порід, 

новоолександрівської ваговозної, гановерської і тракененської порід Лимарівського, 

Стрілецького, Деркульського та Новолександрівського кінних заводів України. 

Виявлено особливості рівня хромосомної мінливості у коней залежно від їх віку, 

породи та кінного заводу.  

Встановлено зв’язок цитогенетичних і репродуктивних характеристик коней 

та обґрунтовано методичні засади для проведення цитогенетичного моніторингу і 

оптимізації відтворного процесу у кінних заводах.  

Встановлено зв’язок структурних та числових хромосомних аберацій із 

кріорезистентністю і запліднюючою здатністю сперми жеребців-плідників та із 

відтворною здатністю кобил. Виявлено зв’язок морфометричних характеристик 

хромосом із репродуктивною функцією коней. 
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Практичне значення одержаних результатів. В результаті виконання 

роботи було отримано патент на корисну модель № 95909 «Спосіб підвищення 

запліднюваності кобил за рівнями хромосомних аберацій».  

Результати досліджень дають змогу шляхом практичного цитогенетичного 

моніторингу племінних коней у ранньому віці виявити і вилучити із селекційного 

процесу жеребців – носіїв хромосомних мутацій; 

Встановлений зв’язок цитогенетичних показників з репродуктивною функцією 

племінного поголів’я коней, зокрема з кріорезистентністю та запліднюючою 

здатністю сперми жеребців-плідників та із репродуктивними ознаками кобил 

сприятиме  виявленню прихованих причин зниженої фертильності, встановити які 

неможливо за інших методів дослідження; 

Удосконалені методичні підходи щодо застосування цитогенетичних методів 

у практичній селекції коней дозволили підвищити вихід лошат на 17,9 %. 

Впровадження розробленого способу підвищення запліднюваності кобил за 

цитогенетичними показниками на племпідприємствах дозволило підвищити 

ефективність селекційно-племінної роботи з відтворення та вихід лошат у 

середньому на 21,7 %. 

Особистий внесок здобувача. Весь обсяг теоретичної та практичної роботи 

виконаний здобувачем особисто: проведено аналіз джерел літератури, визначено 

мету і завдання, проведено заплановані експериментальні дослідження, їх 

обговорення, формулювання висновків і пропозицій виробництву та підготовлено 

рукопис дисертації. За участю наукового керівника було обрано окремі методи та 

визначено загальний напрямок досліджень. Із спільних публікацій дисертант 

використав для оформлення роботи лише особисто виконану частину. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації оприлюднювались і 

отримали схвалення на вчених радах Інституту тваринництва Національної академії 

аграрних наук України (Харків, 2006-2015); щорічних конференціях молодих вчених 

Інституту тваринництва НААН України “Сучасні досягнення в тваринництві та 

птахівництві” (Харків, 2006 – 2015); всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Роль фізіології тварин у вирішенні сучасних проблем аграрної освіти, науки і 

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

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

науково-практичній конференції “Інноваційне забезпечення діагностики, лікування 

та профілактики неінфекційної патології тварин” (Біла Церква, 2014); міжнародній 

науково-практичній конференції до 20-ти річчя заснування кафедри конярства 

НУБіП України (Київ, 2014); міжнародній науково-практичній конференції 

“Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини” 

(Львів, 2014); міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні напрями 

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

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових праць з яких 1 

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

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

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних досліджень, 

їх аналізу та узагальнення, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної 



4 

літератури і додатків. Загальний обсяг дисертації – 146 сторінок комп’ютерного 

тексту (основна частина – 120 сторінок), у тому числі 41 таблиця і 14 рисунків. 

Список використаної літератури включає 267 джерел, із них 168 – латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури. Складається з трьох підрозділів, у яких наведено і 

проаналізовано дані літератури про особливості цитогенетичного моніторингу у 

твариннництві, описано каріотип і хромосомні аберації коней та механізми 

виникнення нестабільності геному тварин. 

Загальна методика та основні методи досліджень. Дослідження виконані в 

лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН впродовж 2005–2012 років за 

наступною схемою (рис.1).  

Для досліджень використали зразки крові коней Лимарівського, Стрілецького, 

Деркульського, Новоолександрівського кінних заводів Луганської області, 

Харківського кінного заводу Харківської області, племрепродукторі “Екопродукт-

2009” Запорізької області, кінного заводу «Тракен» Полтавської області, 

Олександрійського кінного заводу Кіровоградської області. Проведено чотири групи 

дослідів у період із грудня 2005 по січень 2008 року. Жеребці-плідники та 

конематки, яких досліджували, були клінічно здорові, утримувалися з дотриманням 

загальноприйнятих зоогігієнічних норм і за щоденним моціоном та гігієною 

відповідно до діючих нормативних інструкцій щодо  роботи племінних підприємств. 

Тварини одержували основний раціон згідно з діючими  загальноприйнятими 

нормами годівлі коней. 

У першому досліді, у Лимарівському, Стрілецькому, Деркульському та 

Новоолександрівському кінних заводах, у період із грудня 2005 по грудень 2012 

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

«Тракен» Полтавської області, Олександрійському кінному заводі Кіровоградської 

області, племрепродукторі «Екопродукт-2009» Запорізької області с. Якимівка, 

провели цитогенетичний моніторинг племінних кобил української верхової породи. 

Кобил осіменяли розмороженою спермою жеребців, яких теж дослідили за 

цитогенетичними характеристиками.  

Другий дослід провели у Лимарівському, Стрілецькому, Деркульському та 

Новоолександрівському кінних заводах у період із грудня 2005 по грудень 2012 

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

«Тракен» Полтавської області, Олександрійському кінному заводі Кіровоградської 

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

ході цитогенетичного моніторингу у тварин визначали морфометричні показники 

хромосом шляхом визначення відносної довжини та центромерного індексу 

хромосом коней з нормальною та зниженою репродуктивною функцією.  

У третьому досліді у Лимарівському, Стрілецькому, Деркульському та 

Новоолександрівському кінних заводах у період із грудня 2005 по грудень 2012 

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

«Тракен» Полтавської області, Олександрійському кінному заводі Кіровоградської 

області, племрепродукторі «Екопродукт-2009» Запорізької області с. Якимівка 

досліджували каріотипи тварин із порушеннями репродуктивної функції.  
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Рис. 1. Схема проведення досліджень. 

 

У Лимарівському, Стрілецькому, Деркульському та Новоолександрівському 

кінних заводах у період із грудня 2005 по січень 2008 року проаналізували 

ефективність селекційно-племінної роботи з відтворення протягом парувальних 

кампаній 2000 – 2007 років з опрацюванням первинних даних племінного обліку 

тварин, а саме: відомості парування-ожеребнення та ожеребнення-парування, з яких 

вираховували середню кількість кобил покритих кожним плідником, середню 

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

зажеребіла, середню кількість садок на отримане лоша; також вираховували 
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Дослідження каріотипу коней з числовими абераціями каріотипу  

та успадкування хромосомних порушень 

Розробка способу підвищення запліднюваності кобил за 

цитогенетичними характеристиками 



6 

відсоток зажеребнення та виходу лошат, аналізували відсоток благополучного 

вижереблення.  

            Культивування лімфоцитів периферійної крові коней проводили відповідно 

до методу Moorhead, P.S., et al.(1960). Постановка культури лімфоцитів 

периферійної крові коней передбачала виконання низки етапів: культивування 

лімфоцитів периферійної крові, стимульованих фітогемаглютинином (Sigma, США) 

у суміші поживного середовища Ігла протягом 48 годин у термостаті за температури 

+370 С. Зупинку мітозів проводили за 2 години до закінчення культивування 

внесенням колхіцину у концентрації 0,1 мкг/мл.  

            Після гіпотонічної обробки КСІ (0,075 М) протягом 20 хвилин клітини 

фіксували сумішшю етанолу та льодяної оцтової кислоти. Клітинну суспензію 

наносили на мокрі охолоджені предметні скельця, висушували. Аналіз препаратів 

хромосом проводили на забарвлених фарбником Гімза препаратах з використанням 

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

1000 разів. При цьому враховували розриви хромосом з утворенням одиничних та 

парних фрагментів (аберації хроматидного та хромосомного типів), пробіли у 

хромосомах, кільцеві хромосоми або ацентричні кільця, геномні мутації та загальну 

хромосомну нестабільність (Жигачев и др., 1988). 

Морфометричні показники хромосом визначали за мікрофотографіями 

хромосом, отриманих при великому збільшенні. Хромосоми вирізали і вздовж 

кожної хроматиди робили тонкою голкою проколи, причому центромерний прокол 

робили у найсвітлішій точці центромерного району хромосоми. Потім вимірювали 

відстані між проколами і, плюсуючи їх, отримували довжини відповідних пліч 

хромосом. 

Ідентифікацію хромосом здійснювали за загальноприйнятими методиками 

диференційного фарбування. 

Від жеребців отримували по два еякуляти сперми на тиждень на підставну 

кобилу у стані статевої охоти і кріоконсервували за технологією, що розроблена 

лабораторією штучного осіменіння ІТ НААН. У нативній спермі 

загальноприйнятими методами визначали: зовнішній вигляд; об’єм еякуляту у мл; 

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

патологічних форм сперміїв. Після заморожування-розморожування сперми 

визначали: рухливість сперміїв; виживаність сперміїв при 37 °С; збереженість 

сперми.  

Після заморожування-розморожування сперми за загальноприйнятими 

методиками визначали: рухливість сперміїв у балах; виживаність сперміїв при 

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

біотехнологічнологічну придатність сперми жеребців визначали у відсотках за 

методикою запропонованою лабораторією штучного осіменіння ІТ НААН. 

Статистичне опрацювання отриманих результатів досліджень проводили за 

методами варіаційної статистики з визначенням основних біометричних величин за 

Плохінським М.О. (1970). Кореляційно-дисперсійний аналіз проводили за 

допомогою пакету прикладних програм SPSS 11.0 for Windows.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Цитогенетичний моніторинг племінного поголів’я коней кінних заводів 

України. З метою оцінки особливостей хромосомної мінливості племінного 

поголів’я коней України проведено цитогенетичний моніторинг і досліджено 

частоту і спектр спонтанних хромосомних аберацій у жеребців-плідників різного 

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

групи.  

Результати досліджень показали, що всі жеребці мали нормальний каріотип. 

Транслокацій та інших аберацій, що змінюють морфологію хромосом не виявлено. 

Спектр аберантних метафаз був представлений одиночними і парними фрагментами, 

кільцевими хромосомами, пробілами та розривами хромосом. У жеребців-плідників 

орловської та російської рисистих порід Лимарівського кінного заводу ліміт значень 

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

одиночних і парних фрагментів хромосом становила близько половини від загальної 

кількості аберацій, причому частка одиночних фрагментів хромосом варіювала від 

41,97% до 100,0%, частка парних фрагментів хромосом – від 0 до 47,60%.  

За результатами цитогенетичного моніторингу жеребців-плідників 

чистокровної верхової породи Стрілецького кінного заводу встановлений загальний 

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

метафазних клітин, що свідчить про незначну мінливість цитогенетичних 

характеристик у цих тварин. Частка одиночних і парних фрагментів хромосом 

складає менше половини від загальної кількості аберантних клітин, причому 

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

фізіологічної норми. Результати цитогенетичного дослідження жеребців 

чистокровної і української верхових порід Деркульського кінного заводу свідчить, 

що частота аберантних клітин у жеребців чистокровної верхової даного кінного 

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

4,45% з лімітами 2,5-7,1%.  

 

1.Структурні аберації хромосом жеребців-плідників досліджених кінних заводів  
Кінний завод 

(кількість голів) 

Кіль-

кість 

дослід-

жених 

метафаз 

Аберантні 

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості 

аберантних клітин, (М±m) 

одиночні 

фрагменти, 

% 

парні 

фрагменти, 

% 

кільцеві 

хромосоми, 

% 

пробіли та 

розриви 

хромосом 

 

Лимарівський 

(11) 

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

Стрілецький  

(7) 

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

Деркульський 

(18) 

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

Новоолександ-

рівський (9) 

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

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 
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Аналіз середньогрупових значень частоти і спектру хромосомних порушень 

жеребців чотирьох кінних заводів показав відсутність достовірної суттєвої різниці 

між ними за цими показниками, що вказує на спонтанний мутаційний процес на 

хромосомному рівні і виявляє переважно індивідуальний поліморфізм, ніж чітко 

виражений груповий. У дослідженій вибірці жеребців не виявлено грубих 

структурних аномалій хромосом і поліплоїдності геному (табл.1). 

У середньому, найбільша кількість метафаз із абераціями спостерігалась у 

групі плідників Лимарівського кінного заводу, що на 0,55 – 2,60% більше, ніж у 

тварин інших кінних заводів. Розмах значень показника одиночних фрагментів 

хромосом складає 48,23% - 71,43% (у тварин Стрілецького кінзаводу та тварин 

Новоолександрівського кінзаводу відповідно). 

Кільцеві хромосоми, виявлені у лімфоцитах крові тварин, зазвичай певною 

мірою характеризують рівень несприятливого впливу оточуючого середовища на 

живий організм (Бездробна та ін., 2014). Отримані результати моніторингу свідчать, 

що найвищим цей показник виявився у коней Стрілецького кінзаводу. Середнє 

число кільцевих хромосом більше, ніж удвічі, переважає кількість кільцевих 

хромосом у коней Лимарівського і Новоолександрівського кінних заводів і більш, 

ніж на третину перевищує цю ознаку у коней Деркульського кінного заводу. Частка 

пробілів та розривів хромосом у тварин всіх чотирьох кінних заводів складає менше 

5% від загальної кількості виявлених аберацій.  

Таким чином, у Лимарівському кінному заводі утримується поголів’я коней з 

найбільш нестабільними цитогенетичними характеристиками, порівняно з 

тваринами інших кінних заводів. 

Результати, отримані іншими авторами із вивчення залежності рівня аберацій 

від віку є неоднозначними. Але в більшості робіт наводяться дані про збільшення 

або тенденцію до збільшення частоти хромосомних аберацій у тварин старшого віку 

за можливої реєстрації плато у повновікових (Бочков Н.П., 2001). Наші дослідження 

структури хромосомних аберацій у коней різного віку встановили їх достовірну 

різницю у повновікових коней і старших 16-річного віку (табл. 2 ).  

 

2. Структурні аберації хромосом жеребців-плідників різних вікових груп 

 
Вікова група 

жеребців-

плідників 

(кількість голів) 

Кіль-

кість 

мета-

фаз 

Аберантні 

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості 

аберантних клітин (М±m) 

одиночні 

фрагменти, 

% 

парні 

фрагменти, 

% 

кільцеві 

хромосоми, 

% 

пробіли 

та розриви 

хромосом 

Молоді, 4-9 

років, (5) 

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

Повновікові,10-

15 років (12) 

4373 5,95±0,23*** 58,14±3,10 25,91±2,51 15,70±3,41 3,68 ±0,54 

Старі, 16 та 

більше років (28) 

3247 7,03±0,31*** 50,24±3,38 26,63±2,52 22,19±3,52 4,80±0,63*

* 

 

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 
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Найвищий рівень загальної хромосомної мінливості встановлено у старих 

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

молодих жеребців, що підтверджується і літературними даними щодо інших видів 

тварин (Ковальова, 2000).У всіх вікових груп із аберацій хромосомного типу 

переважають одиночні фрагменти, яких у молодих жеребців (62,75±5,60) було 

статистично вірогідно більше, ніж у повновікових і старих жеребців. Крім того, цей 

показник був вищий у групі повновікових тварин (58,14±3,10), порівняно із старими. 

Відсоток парних фрагментів хромосом становив майже третину від загальної 

кількості аберацій і був майже вдвічі меншим за відсоток одиночний фрагментів . 

Частота клітин із кільцевими хромосомами становить п’яту частину загального 

спектру аберацій у старих і десяту – у молодих жеребців. Очевидно, з віком 

відбувається накопичення даної структурної аберації та за рахунок неї збільшується 

загальна хромосомна нестабільність тварин. Кількість пробілів та розривів 

хромосом не перевищує фізіологічну норму, на основі чого можна зробити висновок 

про ефективність репараційних процесів у досліджених нами тварин  

Для бажаного вдосконалення порід сільськогосподарських тварин, а саме 

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

характеристик особин, їх зв’язок з параметрами життєдіяльності, закономірності їх 

формування, збереження і передачі наступним поколінням.  

Результати досліджень  груп тварин досліджених п’яти порід за 

цитогенетичним гомеостазом, показали, що відсоток зафіксованих аберантних 

метафаз у середньому становив 5,87% з діапазоном середньогрупових коливань від 

4,38 до 7,26 % (табл.3). 

 

3.Структурні аберації хромосом жеребців-плідників різних порід 
Порода 

(кількість 

голів) 

Кіль-

кість 

мета-

фаз 

Аберантні 

клітини, 

% 

Частка аберацій хромосом від загальної кількості 

аберантних клітин (М±m) 

одиночні 

фрагменти, 

% 

парні 

фрагменти,  

% 

кільцеві 

хромосоми,  

% 

пробіли та 

розриви 

хромосом 

Орловська 

рисиста (3) 

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

Російська 

(призова) 

рисиста (8) 

1802 7,26±0,47 55,35±4,21 27,33±2,98*** 16,74±4,39* 2,13 ±0,86** 

Чистокровна 

верхова (17) 

3918 6,40 ±0,26 

 

46,49±3,39 25,20±2,57*** 27,24±3,24*** 2,20 ±0,69** 

Українська 

верхова (8) 

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

Новоолексан-

дрівська    

ваговозна (9) 

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

 

Примітка. * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 
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1) 2)     

3) 4) 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         5)   
Рис. 2. Діаграми цитогенетичних профілів різних порід коней (1 - чистокровна верхова, 2 - 

орловська рисиста, 3 - російська рисиста, 4 - українська верхова, 5 - новоолександрівська ваговозна). 

 

Аналіз динаміки збільшення частоти основних типів аберацій хромосом у 

тварин різних порід виявив, що їх спектр зміщено у бік одиночних фрагментів 

(рис.2). У коней новоолександрівської ваговозної породи цей відсоток значно вищий 

(71,43%), ніж у представників інших порід (46,49-67,97%). Частота парних 

фрагментів менша, порівняно з часткою одиночних фрагментів хромосом у коней 

всіх п’яти досліджених порід. Її значення коливається в межах від 18,07% у групі 

тварин новоолександрівської ваговозної породи до 44,81% у коней орловської 

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

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

Частки пробілів та розривів хромосом у вибірках тварин п’яти досліджених порід 

незначно варіювали від 1,33 до 5,20%. 
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Зв’язок показників хромосомної нестабільності із характеристиками 

репродуктивної функції коней. З метою встановлення можливого зв’язку 

хромосомної нестабільності з репродуктивною функцією жеребців  одночасно із 

цитогенетичними характеристиками досліджували фізіолого-морфологічні 

характеристики сперми жеребців. 

Встановлено, що жеребці української та чистокровної верхової порід з 

більшою хромосомною нестабільністю мали гірші кількісні та якісні показники 

нативної та розмороженої сперми (рис.3). 

 

а) б) 

Рис. 3. Гістограма встановлення зв’язку між: а) частотою клітин з абераціями і 

об’ємом еякуляту жеребців; б) частотою клітин з абераціями і кількістю патологічних форм. 

 

Встановлено вірогідну позитивну кореляцію між відсотком патологічних 

форм сперміїв і частотою всіх груп аберацій (коефіцієнт кореляції – від 0,16 до 

0,26). Достовірний від’ємний коефіцієнт кореляції встановлено між рухливістю 

сперміїв, їх концентрацією, об’ємом еякуляту та кількістю метафаз із абераціями у 

лімфоцитах крові цих тварин (р<0,01) (рис.4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Гістограма встановлення кореляційного зв’язку між частотою аберацій 

хромосом і характеристиками сперми жеребців. 
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Важливою проблемою практичного конярства є отримання приплоду від 

маток з порушеннями статевих циклів. Виявити порушення відтворної здатності 

тварин у ранньому віці дозволяють цитогенетичні методи.  

Нами досліджено цитогенетичні характеристики 9 кобил Олександрійського 

кінного заводу із найпоширенішою формою порушення статевих циклів - 

гіпофункцією яєчників, яку діагностували за допомогою ультразвукового сканеру 

«Aquila Pro» для ветеринарії з ректальним лінійним зондом (6-8 МГц).  

Аналіз хромосомних препаратів даної групи тварин показав, що кобили мають 

різний рівень частоти хромосомних аберацій: від найменшого 1,90 % у кобили 

Бабіри до 21,55% у кобили Бікари. З літературних даних відомо, що перевищення 

частоти аберацій у лімфоцитах периферійної крові тварини 3%-го порогу свідчить 

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

негативний вплив на репродуктивну функцію тварини (Бакай, 2014). Виходячи з 

цього, ми згрупували досліджуваних нами кобил у дві групи: із допустимим та 

підвищеним рівнями хромосомної нестабільності (табл. 4 ).  

 

4. Хромосомні аберації племінних кобил української верхової породи з 

гіпофункцією яєчників  
Групи кобил Дослід-

жено 

метафаз 

Аберантні 

клітини, 

% 

Структура аберацій хромосом від загальної 

кількості аберантних клітин, % (М±m) 

одиночні 

фрагменти 

парні 

фрагменти 

кільцеві 

хромосоми 

З підвищеним 

рівнем 

хромосомної 

нестабільності 

485 13,91±1,50*** 9,50±0,92*** 6,60±0,65*** 1,40±0,38 

З допустимим 

рівнем 

хромосомної 

нестабільності 

336 3,04±0,28*** 1,50±0,19*** 1,25±0,16*** 0,00±0,00 

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

 

Після штучного осіменіння розмороженою спермою кобили, що мали рівень 

хромосомної мінливості нижче 3%, запліднились та народили лошат, а матки з 

підвищеним рівнем хромосомної нестабільності (вище 3%) навіть після проведення 

ветеринарних заходів не відновили свою репродуктивну функцію.  

На основі результатів цитогенетичного моніторингу та узагальнення 

отриманих даних було розроблено спосіб підвищення запліднюваності кобил та 

отримано патент на корисну модель № 95909 «Спосіб підвищення запліднюваності 

кобил за рівнями хромосомних аберацій». 

Аналіз впливу рівня хромосомної нестабільності у жеребців на їх 

репродуктивну функцію дослідили шляхом порівняння двох тварин із різною 

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

Образця виявили рівень хромосомної нестабільності менше 3 % і встановили, що у 

нього високі показники нативної і розмороженої сперми. У жеребця Трона 

цитогенетичним аналізом встановлено рівень хромосомної нестабільності вище 3% і 
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показники якості його сперми виявились нижчими, ніж у попереднього жеребця: 

рухливість нативної і розмороженої сперми була меншою на 3 і 2 бали відповідно 

(7,29±0,29 і 5,44±0,18 балів проти 4,36±0,24 і 3,17±0,19 балів відповідно). Кількість 

патологічних форм сперміїв у Образця за цитологічним аналізом була меншою, ніж 

у Трона на 0,85%. Осіменіння спермою даних жеребців по 5 кобил, які в свою чергу 

мали рівень хромосмної нестабільності менше 3% показав, що жеребець української 

верхової породи Образець з допустимим рівнем хромосомної нестабільності та 

високими показниками якості сперми забезпечив вихід лошат на рівні 80%. У 

жеребця тракененської породи Трона з дещо нижчими якісними показниками 

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

мінливості вихід лошат становив 20% ( приплід отримали від однієї кобили з п’яти 

осіменених його спермою). 

Морфометричний аналіз хромосом коней з нормальною та зниженою 

репродуктивною функцією. У жеребців та кобил з нормальною та зниженою 

репродуктивною функцією провели морфометричний аналіз каріотипу. Результати 

досліджень показали, що каріотипи досліджених коней мають типову для даного 

виду тварин структуру і кількість, кожен набір хромосом складається із 13 пар 

двоплечих аутосом метацентричної і 18 пар аутосом акроцентричної будови. 

Встановлено, що Х-хромосома у всіх каріотипах була другою за розмірами, а за 

центромерним індексом належала до хромосом метацентричного типу. Хромосоми 

першої пари мали метацентричну будову, а другої та третьої пари – 

субметацентричну. Хромосоми четвертої та п’ятої пар у всіх коней мали 

субметацентричну будову, а хромосоми 6 – 13 пар за розрахунками центромерного 

індексу віднесені до метацентриків.  

Згідно морфометричних досліджень визначено, що окремі хромосоми 

каріотипу коней зі зниженою репродуктивною функцією відрізнялись за розміром і 

центромерним індексом від аналогічних у тварин із нормальною відтворювальною 

функцією. Так, відносна довжина їх Х-хромосоми менша на 0,41 %, ніж у коней з 

нормальною репродуктивною функцією. Y-хромосома коней зі зниженою 

репродуктивною функцією була на 0,19% менша, ніж Y-хромосома у фізиологічно 

нормальних особин. Центромерний індекс, що визначає тип структурної будови 

хромосоми, окремих аутосом, зокрема четвертої пари хромосом у коней зі 

зниженою репродуктивною функцією на 0,93 одиниці вірогідно більший  (р<0,01), 

ніж у особин із нормальною репродуктивною функцією, згідно чому вони мають 

метацентричну будову, в той час як «нормальні» – субметацентричну. 

Центромерний індекс восьмої, дев’ятої, десятої, одинадцятої, дванадцятої та 

тринадцятої пар аутосом менший, ніж у коней з нормальною репродуктивною 

функцією відповідно на 1,14 (р<0,01), 2,3 (р<0,001), 6,41 (р<0,001), 3,64 (р<0,01), 

1,97 (р<0,01) та  1,78 (р<0,001) одиниць. 

Числові аберації в каріотипі обстежених коней. Відомо, що у коней 

зустрічаються числові аберації, які найчастіше пов’язані зі статевими хромосомами, 

що призводить до порушень відтворної здатності чи до безпліддя тварин (Пименова 

Т. И., 1983, Демин Ю. С., Пименова Т. И., 1985). 

В результаті проведених досліджень у 15 кобил орловської і російськой 

рисистих порід та української верхової породи виявлено числові аберації каріотипу, 
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пов’язані із статевими хромосомами. Кобили мали нерегулярні статеві цикли і від 

них тривалий час не отримували лошат. При побудові каріограми кобили Вісла 

встановлено відсутність однієї великої хромосоми метацентричної будови, яку за 

диференційним фарбуванням визначили як Х-хромосому, а каріотип кобили Вісла 

визначили формулою 64,ХХ/63,ХО. У кобили Гітара знайдена зайва хромосома 

метацентричного типу, яка була нами ідентифікована як  Х-хромосома, і у цієї 

тварини встановлена трисомія за Х-хромосомою (64,ХХ/65,ХХХ) (рис.5). 

За фенотипом дані конематки майже не відрізнялись від нормальних кобил, 

вони лише мали дещо більшу висоту в холці, а ректально у них була встановлена 

гіпофункція яєчників, нерегулярність і неповноцінність статевих циклів, що є 

характерною картиною для даного типу хромосомного дисбалансу. Не виключено, 

що це кобили фертильні, однак одноразовий приплід не гарантує їх плодотворне 

запліднення у майбутньому. 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

а)                                                              б) 
Рис. 5. Каріотипи кобил із числовими абераціями каріотипу: 

а) Каріотип кобили Вісла т.-гн., 1991. Моносомія за Х хромосомою (63,ХО). 

Збільшення: об. х 100, ок. х 10; 

б) Каріотип кобили Гітара кар., 1991. Трисомія за Х хромосомою (65,ХХХ). 

Збільшення: об. х 100, ок. х 10. 

 

Хромосомна нестабільність лошат за відомої хромосомної нестабільності 

батьків. Із порівняльного аналізу показників хромосомної мінливості батьківських 

пар коней і у отриманих від них потомків стає очевидним, що існує зв’язок рівня 

хромосомних порушень у батьків і отриманням від них повноцінних потомків. 

Аналіз 5-річних даних щодо репродуктивності різних батьківських пар коней 

свідчить, що від батьків з порушеннями  репродуктивної здатності (низька якість 

сперми, прохолости, аборти) і підвищеним рівнем аберантних соматичних клітин, як 

правило, не отримували потомків (табл.5). Від пар батьків з різним рівнем 

хромосомної нестабільності отримували потомків, цитогенетичний аналіз яких 

виявив проміжний рівень хромосомної нестабільності.  
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5. Рівень хромосомної нестабільності батьків і їх потомків  
Кількість 

досліджених 

пар коней 

Кількість 

досліджених 

метафаз 

Частота аберацій, в середньому, % (М±m) 

жеребців-

батьків 

кобил-матерів лошат 

< 3% > 3% 

40 402 5,26 ±0,08 2,94 ±0,06 - 3,10 ±0,06 

30 331 6,56 ±0,10*** - 6,35 ±0,10*** - 

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

 

Очевидно, що для зниження частоти хромосомної нестабільності у наступних 

поколіннях необхідно проводити підбір батьківських пар так, щоб хоча б один з 

батьків мав низький рівень загальної хромосомної нестабільності. У разі підвищеної 

частоти хромосомних аберацій обох батьків у переважній більшості випадків не 

вдається отримати лошат, що призводить до значних економічних збитків 

племінних господарств. Економічна ефективність цитогенетичного моніторингу 

полягає у своєчасному вилученні із селекційного процесу жеребців-плідників та 

конематок, від яких неможливо отримати нащадків. За вищого виходу лошат 

знижується собівартість їх вирощування та збільшується прибуток від їх продажу 

В результаті проведеного нами цитогенетичного моніторингу було вилучено з 

селекційного процесу Лимарівського, Стрілецького, Деркульського, 

Новоолександрівського кінних заводів п’ятнадцять конематок із хромосомними 

порушеннями і з порушеннями відтворної здатності, що забезпечило перехід від 

збитковості до невеликої рентабельності господарств. Використання розробленого 

способу підвищення запліднюваності кобил за цитогенетичними показниками 

дозволило підвищити вихід лошат у середньому на 21,7 % (р0,001). 

  

ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено особливості частоти і спектру хромосомних аберацій у 

каріотипах дослідженого поголів’я коней верхових (української і чистокровної), 

рисистих (орловської і російської) порід, ганноверської, тракененської та 

новоолександрівської ваговозної порід провідних кінних заводів України. На основі 

встановленого зв’язку цитогенетичних показників тварин і характеристик їх 

репродуктивної здатності обґрунтовано методичні засади для проведення 

цитогенетичного моніторингу і оптимізації відтворного процесу. 

2. Встановлено відсутність достовірної міжпородної різниці ознак 

хромосомної мінливості. Відсоток аберантних метафазних клітин у групах тварин 

досліджених п’яти порід в середньому становив 5,87 % з діапазоном 

середньогрупових коливань від 4,38 до 7,26 %. Визначено залежність рівня 

хромосомної мінливості від віку плідників – 7,03-відсотковий – у старих (віком 16 

років і більше) плідників, на 1,08 % менше у повновікових (р<0,001) та на 2,72 % 

менше у молодих жеребців (р<0,001).  

3. Визначено, що за збільшення загальної кількості хромосомних аберацій, 

зокрема одиночних та парних фрагментів хромосом, кільцевих хромосом, розривів 



16 

та пробілів у хромосомах від молодих до повновікових і старих жеребців вихід 

лошат у середньому зменшується з 67,49 % до 56,72 % та 48,01 % відповідно.  

4. Доведено, що рівень аберантних клітин має вірогідний зв’язок із 

репродуктивними характеристиками коней, зокрема із запліднювальною здатністю, 

благополучною вижеребкою, виходом лошат, кількісними і якісними показниками 

нативної та розмороженої сперми. Загальний рівень хромосомної нестабільності 

жеребців має вірогідний коефіцієнт негативної кореляції (r) з заплідненням кобил ( - 

0,37), із благополучною вижеребкою (– 0,67), з виходом лошат (– 0,77) (р<0,001), та 

з рухливістю сперміїв після розморожування (- 0,38), з виживаністю сперміїв після 

розморожування (- 0,39) (р<0,05). 

5. Доведено, що морфометричні характеристики хромосом мають зв’язок із 

відтворювальними якостями коней. Коні зі зниженою репродуктивною функцією 

мали вірогідну різницю за відносним розміром та центромерним індексом аутосом, 

Встановлено, що у коней зі зниженою репродуктивною функцією четверта пара 

хромосом на 0,52 % менша, чотирнадцята пара на 0,5 % менша (р<0,05), а восьма і 

десята пари хромосом більші на 0,14 % (р<0,01) і на 0,33 % (р<0,05) відповідно, ніж 

у тварин з нормальною репродуктивною функцією. 

6. Встановлено закономірності впливу цитогенетичних характеристик на 

відтворну здатність кобил і на цій основі розроблено спосіб підвищення 

запліднюваності кобил, суть якого полягає у використанні жеребців з рівнем 

аберантних клітин не вище 5 %, часткою від загальної кількості одиночних 

фрагментів не вище 55 %, часткою парних фрагментів – до 45 % і відсутністю 

кільцевих хромосом. Використання розробленого способу для підвищення 

результативності парування з урахуванням цитогенетичних показників батьківських 

пар дозволило підвищити вихід лошат у середньому на 21,7 % (р0,001).  

8. На основі отриманих даних цитогенетичного моніторингу з селекційного 

процесу вилучено 15 кобил з числовими абераціями каріотипу: 7 кобил з каріотипом 

64,ХХ/63,ХО та 8 кобил з каріотипом 64,ХХ/65,ХХХ. Фенотипово виявлені кобили 

були на 3-4 % більшого зросту у холці за середній стандарт породи та мали 

нерегулярні статеві цикли. 

10. Встановлено, що від кобил за підвищеного рівня аберантних клітин (до 21 

%), із наявністю понад 25 % аберацій у вигляді парних фрагментів, більше 8 % 

кільцевих хромосом, більше 5 % розривів і пробілів та наявності числових аберацій 

каріотипу (моносомія, трисомія) не вдається отримати лошат навіть після 

проведення комплексу зоотехнічних та ветеринарних заходів з поліпшення 

репродуктивної функції. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. У кінних заводах при відборі жеребців та кобил до племінного ядра, а також 

при доборі батьківських пар на основі цитогенетичного моніторингу вибраковувати 

особин української верхової породи з рівнем загальної хромосомної нестабільності 

більше 3 %; особин російської рисистої, орловської риситої, ганноверської, 

чистокровної верхової та новоолександрівської ваговозної порід у яких рівень 

загальної хромосомної нестабільності перевищує 4 %; особин тракененської породи 
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у яких рівень загальної хромосомної нестабільності більше 6 % за умови наявності 

кільцевих хромосом та хроматидних пробілів. 

2. При цитогенетичному обстеженні коней, крім визначення рівня загальної 

хромосомної нестабільності за структурними абераціями слід враховувати 

показники одиночних та парних фрагментів хромосом, кільцевих хромосом, 

хромосомних пробілів, а також відносну довжину та центромерний індекс четвертої, 

восьмої – чотирнадцятої пар аутосом, геномні мутації, породу та вік особин. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Ткачова О.Л. Особливості застосування цитогенетичного моніторингу у 

племінному конярстві України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

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

ім. М.В.Зубця НААН України. – Чубинське, 2016. 

Дисертація присвячена особливостям застосування цитогенетичного 

моніторингу у племінному конярстві України спрямованого на покращення 

продуктивних ознак тварин. Для жеребців-плідників рівень хромосомної мінливості 

є додатковою характеристикою племінної цінності тварин, що може бути враховано 

при доборі особин бажаного типу. Особливого значення цитогенетичні дослідження 

жеребців-плідників набувають у разі використання їх сперми для штучного 

осіменіння кобил, оскільки в рази збільшується ймовірність розповсюдження 

хромосомних аномалій у лошат, що може завдати величезних економічних збитків 

галузі.  

Встановлено зв’язок цитогенетичних і репродуктивних характеристик коней 

та експериментально обгрунтовано методичні засади для проведення 

цитогенетичного моніторингу і оптимізації відтворного процесу у кінних заводах.  

Встановлено зв’язок структурних та числових хромосомних аберацій із 

кріорезистентністю і запліднюючою здатністю сперми жеребців-плідників та із 

відтворною здатністю кобил. Виявлено зв’язок морфометричних характеристик 

хромосом із репродуктивною функцією коней. Розроблено спосіб підвищення 

запліднюваності кобил за рівнями хромосомних аберацій. 

Ключові слова: цитогенетичний моніторинг, жеребці-плідники, загальна 

хромосомна нестабільність, аберації, штучне осіменіння кобил. 

 

Ткачёва О.Л. Особенности применения цитогенетического мониторинга в 

племенном коневодстве Украины. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

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

животных им. М.В.Зубца НААН Украины. - Чубинское, 2016. 

Диссертация посвящена особенностям применения цитогенетического 

мониторинга в племенном коневодстве Украины предназначенного для улучшения 

репродуктивных функций животных. Для жеребцов-производителей уровень 

хромосомной изменчивости является дополнительной характеристикой племенной 

ценности животных и может быть учтен при подборе особей желательного типа. 

Особое значение цитогенетические исследования жеребцов-производителей 

приобретают в случае использования спермы для искусственного осеменения 

кобыл, поскольку многократно увеличивается вероятность распространения 
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хромосомных аномалий у жеребят, что может нанести огромные экономические 

убытки отрасли. 

Установлена связь цитогенетических и репродуктивных характеристик 

лошадей и экспериментально обоснованы методы проведения цитогенетического 

мониторинга и оптимизации воспроизводства в конных заводах. 

Установлена связь между структурными, числовыми хромосомными 

аберрациями и криорезистентностью, оплодотворяющей способностью спермы 

жеребцов-производителей, фертильностью кобыл. Выявлена связь 

морфометрических характеристик хромосом с репродуктивной функцией лошадей. 

Разработан способ повышения оплодотворяемости кобыл с учетом уровня 

хромосомных аберраций. 

Доказано, что при увеличении общего количества хромосомных аберраций, в 

частности одиночных и парных фрагментов хромосом, кольцевых хромосом, 

разрывов и пробелов в хромосомах от молодых до полновозрастных и старых 

жеребцов выход жеребят в среднем уменьшается с 67,49% до 56,72% и 48,1% 

соответственно.  

Показано, что количество аберрантных клеток достоверно коррелирует с 

репродуктивными характеристиками лошадей, в том числе с оплодотворяющей 

способностью, благополучной выжеребкой, выходом жеребят, количественными и 

качественными показателями нативной и размороженной спермы. Общий уровень 

хромосомной нестабильности жеребцов имеет достоверный коэффициент 

корреляции (r) с оплодотворяемостью кобыл:  (- 0,37, р <0,001), с благополучной 

выжеребкой (- 0,67, р <0,001), с выходом жеребят ( - 0,77, р <0,001), с подвижностью 

сперматозоидов после размораживания (- 0,38, р <0,05), с выживаемостью спермиев 

после оттаивания (- 0,39, р <0,05). 

Доказано, что морфометрические характеристики хромосом имеют связь с 

репродуктивными качествами лошадей. Лошади с пониженной репродуктивной 

функцией имели достоверную разницу по относительному размеру и 

центромерному индексу аутосом. Показано, что у лошадей с пониженной 

репродуктивной функцией четвертая пара хромосом на 0,52% меньше, 

четырнадцатая пара на 0,5% меньше (р <0,05), а восьмая и десятая пары хромосом 

больше на 0,14% (р <0,01) и на 0,33% (р <0,05) соответственно, чем у животных с 

нормальной репродуктивной функцией. 

Установлены закономерности влияния цитогенетических характеристик на 

фертильность кобыл и на этой основе разработан способ повышения их  

оплодотворяемости, суть которого заключается в  использовании жеребцов с 

уровнем аберрантных клеток не превышающим 5 %, долей от общего количества 

одиночных фрагментов не превышающей  55 %, долей парных фрагментов – 45 % и 

отсутствием кольцевых хромосом. Использование разработанного способа 

повышения оплодотворяемости кобыл по цитогенетическим показателям позволило 

повысить выход жеребят в среднем на 21,7 % (р <0,001). 

Ключевые слова: цитогенетический мониторинг, жеребцы-производители, 

общая хромосомная нестабильность, аберрации, искусственное осеменение кобыл. 
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Tkachova O.L. Peculiarities of the use of cytogenetic monitoring in pedigree 

horse breeding of Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation to compete for the academic degree of candidate of agricultural 

science, speciality 03.00.15 – genetics. – M.V.Zubets institute of animal breeding and 

genetics, NAAS of Ukraine. – Chubinske, 2016. 

The dissertation is devoted to the peculiarities of the use of cytogenetic monitoring 

in pedigree horse breeding of Ukraine in connection with the reproductive function. The 

rate of chromosomal variability for the sires is their additional characteristic of the 

breeding value of the animals that can be taken into consideration when selecting the 

animals of the desired type. The cytogenetic investigations of sires are of special 

significance when their semen is used for artificial insemination of mares as the 

probability of the distribution of chromosomal abnormalities in little colts greatly 

increases that can cause great losses to horse breeding industry. 

The connection of cytogenetic and reproductive characteristics of horses has been 

proved and the methodical methods for carrying out cytogenetic monitoring and 

optimization of the reproductive process in the stud farms have been substantiated. 

The connection of structural and number chromosomal aberrations with 

cryoresistance and fertilizing ability of the semen of the sires and with the reproductive 

ability of mares has been found out. The connection of morphometric characteristics of 

chromosomes with the reproductive function of horses has been revealed. The method to 

improve the fertility of mares by the level of chromosomal aberrations has been 

developed. 

Key words: cytogenetic monitoring, stallions, general chromosomal instability, 

aberration, mares artificial insemination. 

 


