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Генетична структура української популяцiї свиней

породи велика бiла за геном естроген-рецептора

The polymorphism of Large White pig breed (Sus scrofa) by ESR gene has been investigated by
PCR RLFP. The frequency of desirable genotype ВВ is fluctuated from 4.5 to 27.9%.

Висока продуктивнiсть свинарства досягається удосконаленням генетичного потенцiалу по-
рiд, правильним утримуванням свиней, збалансованим рацiоном харчування, профiлакти-
кою захворювань, униканням впливу мутагенних факторiв, застосуванням iмуномоделюю-
чих препаратiв з метою пiдвищення природної резистентностi тощо. Однак до цього часу
у свинi свiйської (Sus scrofa) спостерiгається високий внутрiшньопородний рiвень полiмор-
фiзму за генами, якi пов’язанi з кiлькiсними ознаками. Наприклад, у високоплiдних свино-
маток народжуються тварини з низькими репродуктивними якостями.

Дослiдження тварин за генами кiлькiсних ознак (Quantitative Trait Loci) дає можли-
вiсть iдентифiкувати гени з господарсько цiнним фенотипiчним проявом i використовувати
їх у програмах генетичного покращення. Ген естроген-рецептора (ESR) — один з перших
генетичних маркерiв, вплив якого на репродуктивнi показники свиней було достовiрно пiд-
тверджено ще у 1991 р. [1]. У 1994 р. в США та країнах ЄС компанiєю РIС (Pig Improvement
Company) запроваджено програму селекцiї за допомогою маркерiв (Marker-assisted selection,
MAS), до якої включили ген ESR як генетичний маркер плiдностi. На сьогоднi ген ESR вва-
жається найкращим маркером для селекцiї з метою пiдвищення плiдностi у свиней [2].

Гормон естроген вiдiграє важливу роль у материнському сприйняттi вагiтностi [3]. За-
плiднена яйцеклiтина пiд час розвитку сприяє пiдвищенню рiвня естрогену та iнших гор-
монiв, якi впливають на її сприйняття у матцi i приживлюванiсть ембрiонiв [4]. Дiя естро-
гену реалiзується через його рецептор — бiлок естроген-рецептор, що кодується геном ESR.
Описано два алельнi варiанти гена ESR — А i В, алель В асоцiйований зi збiльшенням
кiлькостi поросят, народжених живими [5, 6].

Необхiдно зазначити, що популяцiї свиней в Українi залишаються практично недослiд-
женими за генами господарсько-цiнних ознак. Не налагодженим залишається i сам процес
генотипування племiнних тварин. З огляду на це метою наших дослiджень було вивчення
полiморфiзму гена ESR у свиней породи велика бiла, яка становить близько 70% усього
генофонду свиней в Українi.

Дослiдження проводили у вiддiлi молекулярної дiагностики Української лабораторiї
якостi i безпеки продукцiї АПК Нацiонального аграрного унiверситету (УЛЯБП АПК НАУ).
Бiоптат (кров та волосянi фолiкули) свиней вiдбирали в трьох господарствах. Дослiдже-
но 123 тварини породи велика бiла рiзного походження у ВАТ “Маки” (с. Макiївка Бiло-
церкiвського р-ну) — мiсцевої селекцiї, СП ТОВ “Нива Переяславщини” (Переяслав-Хмель-
ницький р-н) — датської та ВАТ агрокомбiнат “Калита” (Броварський р-н) — англiйської.
Геномну ДНК видiляли за допомогою сорбенту дiоксиду кремнiю в присутностi хаотроп-
них агентiв [6]. Генотипування проводили методом ПЛР ПДРФ (полiмеразна ланцюгова
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Рис. 1. Спiввiдношення генотипiв свиней породи велика бiла за геном ESR у господарствах Київської областi:
а — СП ТОВ “Нива Переяславщини”; б — ВАТ “Маки”; в — ВАТ агрокомбiнат “Калита”

реакцiя, полiморфiзм довжин рестрикцiйних фрагментiв) iз використанням дiагностично-
го набору, який розроблено у вiддiлi молекулярної дiагностики УЛЯБП АПК НАУ. Для
перевiрки достовiрностi генотипування кожну 10-ту реакцiю проведено повторно.

У результатi проведених дослiджень визначено частоти генотипiв (табл. 1). Встановле-
но, що популяцiя великої бiлої породи в Українi має 18% тварин iз генотипом ВВ. Наявнiсть
обох алелей ВВ асоцiйована зi збiльшенням кiлькостi поросят за опорос та кiлькiстю опо-
росiв. Нами здiйснено розподiл тварин за генотипами ESR у рiзних господарствах України
(рис. 1). Найбiльша частота бажаного генотипу ВВ була характерна для свиней англiйської
селекцiї (ВАТ “Калита”) — 27,9%. Серед тварин мiсцевої селекцiї (ВАТ “Маки”) частота
генотипу ВВ становила 8,0%, а для тварин датської селекцiї (СП ТОВ “Нива Переяслав-
щини”) була найменшою — лише 4,5%.

Таблиця 1. Частоти генотипiв i алелей генiв ESR у свиней породи велика бiла в Українi, %

Генотип ESR Алелi

АА АВ ВВ А В

60,0 22,0 18,0 71,0 29,0

Таким чином, частота генотипу ВВ за геном ESR у свиней породи велика бiла в Українi
коливається вiд 4,5 до 27,9%. Враховуючи лiтературнi данi, популяцiя великої бiлої породи
в Українi характеризується високим генетичним потенцiалом за геном ESR. Проведення ге-
нетичного монiторингу ремонтного молодняка i особливо кнурiв могло б iстотно збiльшити
частоту бажаних генотипiв й покращити репродуктивнi якостi свиней. Отриманi результати
доцiльно враховувати при реалiзацiї селекцiйних програм у свинарствi.
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Поверхневi бiлки-адгезини стафiлококiв

та їх амiнокислотнi послiдовностi

(Представлено академiком НАН України Д. М. Гродзинським)

The Staphylococcus aureus infection remains a problem of today’s time. Adhesion of the cells
of bacteria to fabrics of the owner is an initial critical step in the pathogenic process. On the
literary data, the important role in adhesion of S. aureus is played by surface adherence proteins.
The purpose of our work was to perform the analysis of aminoacides of the surface adherence
proteins received by us from strain Wood-46(2351) and to compare the obtained data with the
literary ones. As a result of the analysis, we note two different pairs: methionine-cysteine and
glutamine-asparagine. These amino acids can influence the adhesion properties of S. aureus
and can be a stimulus for the formation of the immune answer.

Протягом останнiх десятирiч проблема захворювань стафiлококової етiологiї залишається
актуальною у зв’язку з їх широким поширенням. Стафiлококова iнфекцiя i в теперiшнiй
час охоплює 15–45% всього населення України. Значну роль у розповсюдженнi золотистого
стафiлокока вiдiграють характернi для нього компоненти захисту та фактори патогенностi,
через якi дослiдження поширення стафiлококiв в органiзмi ускладнюється [1]. Staphylococcus
aureus продукує поверхневi бiлки, серед яких найбiльшу увагу привертають бiлки-адгезини.
Вiдомо [1, 2], що важливу роль у колонiзацiї, проникненнi та адгезiї вiдiграють поверхневi
бiлковi антигени стафiлокока. Адгезiя — це один з ключових моментiв розповсюдження
клiтин бактерiй у патогенному процесi. На даний час увага дослiдникiв зосереджена на з’я-
суваннi амiнокислотних послiдовностей поверхневих бiлкiв-адгезинiв. На сьогоднi iснують
данi щодо амiнокислотних послiдовностей поверхневих бiлкiв з родини Еар-бiлкiв.

Пiсля узагальнення дослiджень [2–4] встановлено, що бiлки, якi видiлено з рiзних шта-
мiв S. аureus, мають подiбнi, але не iдентичнi характеристики. Так, iз S. aureus штаму
Newman видiлено Еар (extracellular adherence protein — позаклiтинний адгезивний бiлок) [4].
Мар-бiлок (Major histocompatibility complex class II analog protein — аналог бiлкiв II класу
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