
ТВАРИННИЦТВО 
БІОТЕХНОЛОПЇ 

Репродуктивна біотехнологія як скла-
дова загальної біотехнології відкри-
ває широкі можливості в розведенні, 
селекції та відтворенні великої рога-
тої худоби з метою підвищення ефек-
тивності племінної роботи. 

Поряд із традиційними методами селекції - чистопородним 
розведенням і схрещуванням - біотехнологічні методи є 
важливим знаряддям вдосконалення сільськогосподар-

ських тварин. До їх арсеналу засобів входять клітинна, хромо-
сомна та генна інженерії, трансплантація ембріонів, що успішно 
розробляються та впроваджуються у тваринництві. 

За традиційних методів відтворення репродуктивний потен-
ціал цих тварин повністю не реалізовується, і отримання необ-
хідної кількості тварин бажаного типу з заданими генетичними 
задатками потребує тривалого часу для здійснення наміченої 
цілі. Це відбувається насамперед з причини низької відтворної 
здатності сільгосптварин, а також через ознаки, які обумов-
лені рецесивними генами, що експресуються в підборах пар. 
Вирішити проблему вдається якісно іншими методами, зокрема 
методами сучасної репродуктивної біотехнології. 

Найпоширенішими біотехнологічними методами у тваринни-
цтві є штучне осіменіння самок і кріоконсервація сперми плідни-
ків. Так вирішується питання прискор'еного розмноження та збе-
реження генофонду цінних тварин і створення на їх основі нових 
високопродуктивних порід із запрограмованими продуктив-
ними якостями. Ці методи вже більш як півстоліття використо-
вуються у традиційних селекційних програмах з удосконалення 
існуючих і створення нових порід ВРХ, овець і свиней. 

Метод штучного осіменіння розширив використання цінних 
плідників і забезпечив більшу свободу дій у виконанні селекційних 
програм роботи з породами і окремими стадами тварин. Вклад у роз-
виток репродуктивної біотехнології, який важко переоцінити, зробив 
своїм відкриттям І. В. Смирнов з колегами (1947) про здатність стате-
вих клітин плідників до глибокого заморожування та довготривалого 
зберігання. Розробка методів штучного осіменіння та кріоконсервації 
сперми суттєво збільшила інтенсивність відбору бугаїв і точність їх 
оцінки, що в свою чергу пришвидшило темпи селекції в 2-3 рази. 

В той же час генетичний вклад матерів бугаїв залишається 
значно нижчим, ніж батьків-бугаїв, що пояснюється низькою 
інтенсивністю селекції та ненадійною оцінкою їх племінної 
цінності через недостатню кількість потомків. Певною мірою 
зняти цю проблему здатна трансплантація ембріонів, яка роз-
глядається не як заміна, а як доповнення до методу штучного 
осіменіння, за використання якого можна значно підвищити 
генетичну цінність сільгосптварин, успішно побороти різні 
форми безпліддя, забезпечити сприятливі умови для здій-
снення селекційних програм. 

Теоретичній експериментальні дослідження втехнологіїтран-
сплантаціїембріонів спрямовані на удосконалення технологічних 
процесів отримання in vivo та in vitro ембріонів, поділу зародків і 
їх кріоконсервації. Такі дослідження цінні у вивченні генетичних 
основ відтворення тварин. Лідером в отриманні ембріонів in vivo 
на даний час є Канада. Так, у 2013 році було отримано 84940 при-
датних до трансплантації ембріонів [www.ceta.ca]. В Євросоюзі 
також широко застосовується такий біотехнологічний підхід. 
За даними Європейської асоціації ембріотрансплантації, того 
ж року провідними європейськими країнами було отримано 
128055 ембріонів. Лідером серед європейських країн у одер-
жанні та трансплантації ембріонів ВРХ у 2013-му стала Франція 
(38244 повноцінних ембріонів) [www.aete.eu]. 

http://www.ceta.ca
http://www.aete.eu
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В умовах інтенсивного промислового виробництва 25-30% 
корів вибувають зі стада з різних причин. Серед вибракуваних, 
як правило, значний відсоток тварин є високопродуктивними та 
з високою племінною цінністю і нормальною статевою системою. 
Якщо таких корів-рекордисток використати як донорів ембріо-
нів від одного до шести разів на рік, то від кожної можливо отри-
мати від 3 до 55 телят і таким чином за короткий проміжок часу 
(2-3 роки) створити високоцінну родину. 

Розрахунки показують: в разі використання 80 донорів і 
отримання 4-12 повноцінних ембріонів від кожної корови з рів-
нем приживлення 50% можливо за один рік отримати понад 480 
бугайців і 480 теличок. Таким чином за короткий час господар-
ство може створити селекційне стадо, а племінне підприємство 
поповниться відповідною кількістю ремонтних бугайців. 

Трансплантація ембріонів дає змогу шляхом точності оцінки 
матерів бугаїв, інтенсивного відбору та використання тварин з 
високим генетичним потенціалом реально прискорити щоріч-
ний генетичний прогрес у стаді, забезпечити більш інтенсивне 
розмноження тварин з високою генетичною цінністю і тварин 
малочисельних порід, скоротити генераційний інтервал, удо-
сконалити контроль за спадковістю матерів племінних бугаїв. 
Такий підхід розширює можливості для використання світових 
генетичних ресурсів - транспортування кріоконсервованих емб-

ріонів замість тварин, що дозволяє швидко розмножити імпор-
товані групи тварин та усунути ветеринарні перепони в міжна-
родній торгівлі, виключити необхідність адаптації імпортованого 
генетичного матеріалу до нових умов середовища. Крім того, 
ввозити зародки значно дешевше, ніж тварин. 

В країнах із розвиненим молочним скотарством до 60-70% 
плідників отримані методом трансплантації ембріонів, що дає 
підставу розглядати його поряд зі штучним осіменінням як 
основу сучасної репродуктивної біотехнології для прискореного 
удосконалення ВРХ. 

Також вагомим є той факт, що метод трансплантації забезпе-
чує можливість отримувати гомо- і гетерозиготних близнюків, що з 
одного боку дає підвищений вихід приплоду до двох голів (до 130-
150%) і що особливо важливо для нарощування виробництва м'ясної 
продукції, а з другого - приносить користь у вирішенні питання під-
вищення точності оцінки батьківських пар за якістю потомства. 

Нині набуває широкого впровадження штучне осіменіння корів 
і телиць сексованою спермою, тобто сперматозоїдами, які попере-
дньо розділені за X- та Y-хромосомою. Цей біотехнологічний метод 
набуває комерційного використання у світі. Найбільшим власни-
ком патентів щодо технології одержання такої сперми бугаїв та її 
комерційного використання у світовому масштабі є американська 
компанія «XY Іпс». Широко застосовується і сексована сперма, яку 
продукує американська фірма «ABS Global». 

Перший приплід від корови, яку осіменили сексованою спер-
мою, отримано в 1989 році. У наступні 10 років технологія отри-
мання сперми, розділеної за X- та Y-хромосомою, вдосконалюва-
лась, стала комерційно доступною і набула поширення на початку 
2000 року. Наразі сексована сперма успішно використовується в 
CULIA, Канаді та Євросоюзі. За офіційною статистикою Міністерства 
сільського господарства США, в період з 2006 по 2008 роки сексова-
ною спермою було осіменено 116846 телиць та 24239 корів. 

Встановлено, що з використанням цього біотехнологічного 
методу - сексування сперми бугаїв - у молочному скотарстві зару-
біжних країн одержано близько 90% теличок на 100 плідних осіме-
нінь. Сексовану сперму одержують для комерційного використання 
і лише від найкращих плідників, які входять у десятку світових ліде-
рів. Використання такої сперми забезпечує за короткий час шляхом 
селекційно-племінної роботи підвищення продуктивності тварин 
та одержання вдвічі більше власного ремонтного молодняка. 

Як показали російські вчені, результативність осіменіння телиць 
у господарствах Московської області сексованою спермою за 
отелами коливається від 38,2% до 52,1%. Використання сексова- | о 
ної сперми в скотарстві Польщі теж доводить ефективність засто- « р̂  
сування цієї новітньої технології. На кожні 100 отриманих голів | 
додатково одержують 41 теличку, що є ремонтним молодняком із g 
високим генетичним потенціалом. В Канаді має поширення метод ^ 
трансплантації ембріонів із визначеною статтю, в 2010-му там було | 
трансплантовано свіжоотриманих in vivo ембріонів з визначеною 
статтю у кількості 1932 шт. із загальним рівнем тільності 60%. 

Підвищити ефективність використання сексованої сперми g 
бугаїв, як вважають експерти, дозволить метод трансплантації ^ 
ембріонів. Враховуючи, що рівень тільності після пересадки свіжо- ж 
одержаних ембріонів становить 70-80%, а кріоконсервованих - не Й 
нижче 56%, метод трансплантації ембріонів можна вдало поєдну- § 
вати із застосуванням сексованої сперми. § 
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