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The article is devoted to the estimation of breeding boars’ genotypes according to the indices of sex 

activity and sperm productivity and identification of the desired ACTN1, FSHβ  gene genotypes for further 
breeding work in the herd. The purpose of our research was to identify the relationship of breeding boars’ 
genetic structure by ACTN1, FSHβ genes and describe the effect of their polymorphism on the indices of 
sperm productivity and sex activity of boars belonging to different breeds. The analysis of sperm productivity 
by ACN1 gene showed that the AA genotype of boars had a larger ejaculate volume by 28.6 ml (11.8 %, 
P≤0.05) than BB genotype boars of the same age, but were inferior to AB genotype boars by 52.4 ml 
(19.3 %). It was found out that sperm productivity and sex activity of breeding boars as to FSHβ gene were 
ambivalent: boars of the Large White breed had a larger ejaculate volume (89.0–33.7 ml, or by 0.8–4.3 
times), and breeding boars of Landrace breed, on the contrary, were inferior as to this index (114.5–
123.3 ml less, or by 51.5–57.7 %). The results are statistically highly reliable (p≤0.001). On the average as 
to the estimated boars, a significant difference was established between the genotypes concerning the sper-
matozoon motility (p≤0.05). A statistically significant preference (P≤0.001) of heterotic boars of AB 
genotype, ACTN1 gene of the Large White breed, Landrace, and Durok breeds was revealed as to the indices 
of contact with phantom and erection by 42.5–55.4 sec., as well as ejaculation intensity by 0.082–0.313 sec., 
respectively, which is confirmed by higher indices (2.1–4.2). AccordIng to the FSHβ gene, the same tendency 
regardIng sex activity of the studied boars was confirmed. On the whole, the analysis of haplotypes of ACN1 
and FSHβ genes has shown that the selection of boars for their libido and sperm productivity will be more 
effective in AVAA sub-gene, as compared with AVAV and AAAV genotypes, where there is an increase of 
ejaculate by 7.6–38.6 %, spermatozoon concentration – by 14.3–30.2 %, spermatozoon motility by 2.5–
4.6 %, and higher mating activity: by the contact of breeding boar with phantom and erection by 47.8–
79.2 %, and ejaculation  intensity – by 5.0–14.5 %. To assess the productive qualities of breeding boars, a 
separate role has been noted for using sperm productivity and sex activity indices, which make it possible to 
carry out the objective estimation of boars’ breedIng value for determining their breedIng rating. 
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Стаття присвячена оцінці генотипів кнурів-плідників за показниками статевої активності і спе-

рмопродуктивності та виявленню бажаних генотипів  генів ACTN1, FSHβ для подальшої селекційної 
роботи у стаді. Метою наших досліджень було виявити зв՚язок генетичної структури кнурів-
плідників за генами ACTN1, FSHβ та описати вплив їх поліморфізму на показники спермопродуктив-
ності та статевої активності кнурів різних порід. Аналіз спермопродуктивності плідників за геном 
АСТN1 показав, що кнури генотипу АА мали більший на 28,6 мл об’єм еякуляту (11,8 %, Р≤0,05), ніж 
їх ровесники генотипу ВВ, однак поступались особинам з генотипом АВ на 52,4 мл (19,3 %). Виявле-
но, що спермопродуктивність і статева активність плідників за геном FSHβ були подвійно: кнури 
великої білої породи мали більший об’єм еякуляту (на 89,0–33,7 мл, або у 0,8–4,3 раза), а плідники по-
роди ландрас навпаки поступались за цим показником (на 114,5–123,3 мл, або на 51,5–57,7 %). Ре-
зультати статистично високо достовірні (р≤0,001). У середньому ж по оціненим кнурам достовір-
на різниця встановлена між генотипами за рухливістю спермій (р≤0,05). Зафіксовано статистично 
достовірну перевагу (Р≤0,001) гетерозисних кнурів генотипу АВ  гену ACTN1 великої білої породи, 
ландрас, дюрок за показниками контакту з фантомом і ерекцією на 42,5–55,4 с., а також інтенсив-
ністю еякуляції відповідно на 0,082–0,313 с., що й підтверджено вищими індексними показниками 
(2,1–4,2). За геном FSHβ підтверджена така ж тенденція відносно статевої активності досліджу-
ваних кнурів. Загалом аналіз гаплотипів двох генів АСТN1 і FSHβ показав, що відбір кнурів за їх лібідо 
та спермопродуктивністю буде ефективнішим за субгенотипом АВАА, порівняно з генотипами 
АВАВ і АААВ спостерігається збільшення еякуляту на 7,6–38,6 %, концентрації спермій – на 14,3–
30,2 %, рухливості спермій – на 2,5–4,6 %, вища статевою активністю: за контактом плідника з 
фантомом і ерекцією на 47,8–79,2 % та інтенсивністю еякуляції – на 5,0–14,5 %. Для оцінки продук-
тивних якостей кнурів-плідників відмічена окрема роль використання індексів спермопродуктивнос-
ті та статевої активності, які дають можливість проводити об՚єктивну оцінку племінної цінності 
кнурів для встановлення їх селекційного рейтингу.  

Ключові слова: генотип, кнури-плідники, статева активність, спермо- продуктивність, гени, 
ACTN1, FSHβ. 
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Статья посвящена оценке генотипов хряков-производителей разных пород по показателям поло-

вой активности и спермопродуктивности и выявлению желаемых генотипов по генам ACTN1 и 
FSHβ для дальнейшей селекционной работы в стаде. Аанализ гаплотипов двух генов АСТN1 и FSHВ 
показал, что отбор хряков по их либидо и спермопродуктивности в сравнение с генотипами АВАВ і 
АААВ будет эффективнее по субгенотипу АВАА. У хряков с указанным генотипом наблюдается уве-
личение объёма эякулята на 7,6–38,6 %, концентрации спермы – на 14,3–30,2 %, подвижности спер-
мы – на 2,5–4,6 %, повышение половой активности по контакту хряка с фантомом, эрекции на 47,8–
79,2 % и интенсивности эякуляции – на 5,0–14,5 %. Для оценки продуктивности хряков-
производителей отмечена отдельная роль использования индексов спермопродуктивности и половой 
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активности, позволяющих проводить объективную оценку племенной ценности хряков для установ-
ления их селекционного рейтинга. 

Ключевые слова: генотип, хряки-производители, половая активность, спермопродуктивность, 
гены, ACTN1, FSHβ. 

 
Вступ 
Пріоритетним напрямом розвитку сучасної аграрної науки та виробництва є генетичний контроль 

наявних ресурсів тварин на предмет встановлення носіїв бажаних генотипів продуктивних ознак та 
активне використання таких модельних особин у стадах шляхом планового відбору. На основі такої 
молекулярно-генетичної інформації можна спрямовано формувати генофонд з необхідними генними 
поєднаннями, оскільки вона ґрунтується на аналізі генотипу, не залежить від впливу зовнішнього се-
редовища й надає можливість розводити генетично кращих тварин на ранніх етапах їх онтогенетич-
ного розвитку [5].  

Найбільш точним методом оцінки генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин безпосе-
редньо на рівні генотипу є дослідження з виявлення інформативних однонуклеотидних поліморфізмів 
(SNP) та розробці систем ДНК-аналізу генів [2, 19].  

Використання молекулярно-генетичних маркерів стає важливим складовим елементом у селекційному 
процесі сільськогосподарських тварин і дає змогу  отримувати високопродуктивні генотипи, брати участь у 
збереженні малочисельних та удосконаленні наявних порід, відкриває можливості вивчення генетичної ін-
дивідуальності як окремих особин, так і різних популяцій [13]. Однак необхідно зазначити, що хоча сучасні 
ДНК технології маркування геномів мають суттєві переваги і в принципі дозволяють ідентифікувати гено-
типи тварин одночасно по десяткам тисяч локусів, все ж теоретичні основи їх застосування у практичній 
селекції, за своєю суттю, залишаються такими ж, як і при використанні інших типів генетичних маркерів 
(біохімічні, імуногенетичні). Як правило, SNP представлені двома алелями, але можуть траплятися і триале-
льні варіанти [26]. Наявність різних методів генетичного контролю кількісних ознак дають можливість де-
термініруватися як безліччю генів з малим впливом на ознаки, так і відносно невеликою кількістю головних 
генів, що здійснюють безпосередній вплив [18]. 

Відтворювальна здатність кнурів-плідників відноситься до основних чинників якісного удоскона-
лення стада та підвищення рентабельності галузі [4]. Тому ефективне виробництво свинини значною 
мірою залежить від використання кнурів з найвищою генетичною цінністю за статевою активністю 
(лібідо), якістю спермопродукції та відтворювальною здатністю. Зважаючи на те, що показники якос-
ті сперми не завжди вказують на фертильність і репродуктивну здатність кнурів, більш точним мето-
дом залишаються генетичні й білкові маркери, завдяки яким на ранньому етапі можна прогнозувати 
показники продуктивності кнурців [35].  

Рішення по відбору кнура для подальшого його використання може бути ухвалене на ранньому 
етапі його життя, що дає змогу скоротити час його можливої оцінки за фенотипом, що стосується за-
пліднюючої здатності, якості сперми та потомства [37]. Ґрунтовна оцінка таких генів, як і їх полімор-
фізми, можуть забезпечити міцну основу для визначення переваги окремо вибраних кнурів-плідників 
чи порід свиней перед іншими [22]. 

Дослідження багатьох учених свідчать, що шлях від спермогенезу до запліднення є складним та 
контролюється великою кількістю генів, зокрема й актиніном, який бере участь у мембрамних змінах 
під час реакції акросоми, впливаючи на функціональну діяльність сперматозоїдів [39, 24]. 

Альфа-актинін експресується в тестикулярних, сім’яноканальцевих та еякульованих сперматозої-
дах, а також в епітелії сім’яних канальців самця. Встановлено зв՚язок гена ACTN1 з функціональними 
якостями сперми [15] – відсотком нормальних сперміїв та концентрацією сперми свиней. 

Фолікулостимулюючий гормон – глікопротеїн виробляється передньою часткою гіпофіза. Він має 
субодиниці α і β, кодовані іншими генами. Субодиниця β є видоспецифічною, вона має біологічну 
функцію й кодується геном FSHβ [34, 30, 32]. Ген FSHβ, який знаходиться у другій хромосомі (SSC2) 
[29], в організмі кнурів регулює окремі стадії спермогенезу, впливає на статеву поведінку та функці-
онування статевих органів.  

Тому метою нашого дослідження було виявити зв՚язок генетичної структури кнурів-плідників за 
генами ACTN1, FSHβ та описати вплив їх поліморфізму на показники спермопродуктивності та стате-
вої активності окремих генотипів.  

Для досягнення поставленої мети потрібно розв՚язати такі завдання: виявити «бажані» генотипи 
кнурів-плідників за генам ACTN1, FSHβ у породах – велика біла, ландрас, миргородська, червона бі-
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лопояса, дюрок, п՚єтрен та оцінити їхній вплив на окремі показники статевої активності та спермоп-
родуктивності, з метою їх подальшого закріплення у стаді. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Матеріалом для досліджень були піддослідні свині різних генотипів свиней ДНК-типовані за ло-

кусами генів ACTN1, FSHβ. У дослідах були використані зразки проб крові свиней таких порід: вели-
ка біла, миргородська, червона білопояса, ландрас, дюрок, п’єтрен. Експериментальний матеріал дос-
ліджували в умовах експериментальної бази та в лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ 
НААН України.  

Гени-кандидати FSHβ и ACTN1 були досліджені на предмет їхнього зв’язку з ознаками якості спе-
рми: об’єм еякуляту, концентрації сперматозоїдів, їхньої рухливості й показники статевої активності 
кнурів – за часом контакту з фантомом і ерекції, інтенсивністю еякуляції та загальною тривалістю 
взяття сперми, індексна оцінка генотипів.  

Методи досліджень. Молекулярно-генетичні експерименти  з виділення ДНК з крові тварин за 
допомогою реагенту Chelex 100 методом сайт-специфічної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з 
подальшим рестриктним аналізом (метод ПЛР-ПДРФ – поліморфізм довжин рестриктних фрагментів 
[6]. Генотипування за локусами ACTN1, FSHβ проводили згідно з рекомендаціями [14]. Статистичне 
опрацювання результатів аналізу здійснено стандартними методами [9].  

Оцінку якості свіжо отриманої сперми кнурів виконували згідно з «Інструкцією зі штучного осі-
меніння свиней» [3] за об’ємом еякуляту, концентрацією сперматозоїдів, активністю (рухливістю) 
сперматозоїдів, надаючи увагу загальній кількості прямолінійно-рухливих сперматозоїдів.  

Визначення типу статевої активності плідників проводили з використанням методики А. В. Федо-
рова  [11]. Хронометраж статевих рефлексів здійснювали за допомогою секундоміра. При цьому фік-
сації підлягали: тривалість прояву рефлексу наближення, контакту з фантомом і ерекція – від початку 
контакту тварини з фантомом до зорієнтованого результативного стрибка на нього і ерекції; власне 
еякуляції – від початку до закінчення виділення сперми; загальна тривалість взяття сперми – від по-
чатку наближення кнура до фантома та закінченням еякуляції. Інтенсивність еякуляції (мл/с) визна-
чали розрахунком відношення об’єму еякуляту до тривалості рефлексу еякуляції.  

Годівля та утримання всіх груп тварин відповідали зоотехнічним нормам і були ідентичними, вра-
ховуючи вік, живу масу й фізіологічний стан [7]. Використано концентратний тип годівлі з кормів 
власного виробництва.  

Індивідуальну оцінку спермопродуктивності та статевої активності кнурів різних порід за генами 
АСТN1 і FSH β проводили за допомогою індексів [1]: 

- спермопродуктивності (Іsp): 

 , де 
V – об՚єм еякуляту, мл; 

C – концентрація сперміїв, млрд/мл 
M – прямолінійно-поступальна рухливість сперміїв, %; 

 – середнє квадратичне відхилення показників продуктивності 
кнурів-плідників. 

- статевої активності (Іra): 

 , де 
Т1 – тривалість контакту плідника з фантомом і ерекція, с; 

Т3 – загальна тривалість взяття сперми від кнура, с; 
δ1, δ3 – середнє квадратичне відхилення облікових ознак Т1 і Т3; 

На основі розрахункового бального індексу визначається чотири типи вищої нервової діяльності 
(ВНД): 4,3 і вище – сильний врівноважений рухливий тип (СВР), 3,2–4,2 – сильний врівноважений 
інертний тип (СВІ), 2,1-3,1 – сильний неврівноважений тип (СН), 0–2 – слабкий тип (С) відповідно до  
класифікації акад. І. П. Павлова [8]. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Одним з основних критеріїв оцінки ефективності відбору кнурів-плідників є проведення інтегрованої 
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оцінки показників, що найбільш повно розкриває їх подальше використання у стаді свиней. У наших дослі-
дженнях за генами АСТN1 і FSHβ здійснено аналіз взаємозалежності спермопродуктивності та статевої ак-
тивності плідників з їх генотипами. Аналіз спермопродуктивності плідників за геном АСТN1 (табл. 1) пока-
зав, що кнури генотипу АА мали більший об՚єм еякуляту на 28,6 мл (11,8 %, Р≤0,05), ніж їх ровесники гено-
типу ВВ, однак поступались особинам з генотипом АВ на 52,4 мл (19,3 %). Варто відзначити, що з 14,5 % 
одержаного еякуляту від кнурів генотипу ВВ була на 26,2–25,1 % вища концентрація спермій і на 2,5–3,5 % 
краща їх рухливість. У межах порід високими показниками спермопродуктивності характеризувалися кнури 
за номерами 18243 (велика біла порода) і 18305 (ландрас), що й підтверджено індексом спермопродуктив-
ності – 21,0 і 23,4 од. відповідно.  

1. Спермопродуктивність свиней різних генотипів за геном АСТN1 

Інд. №  
кнура 

К
іл

ьк
іс

ть
  

ея
ку

ля
ті

в 

Ге
но

ти
п 

кн
ур

а Спермопродуктивність 

Ін-
декс 
(Іsp) 

об’єм еякуля-
ту, мл 

концентрація спе-
рміїв, млрд/мл 

прямолінійно-
поступальна рухли-

вість сперміїв, % 

Велика біла 
18611 24 АА 101,0±3,0*** 0,269±0,006*** 86,2±1,0 9,8 
18499 47 АА 214,0±8,0*** 0,285±0,003* 90,0±0,2*** 11,7 
18647 43 АВ 438,4±17,0 0,219±0,007 85,3±0,8 19,0 
18243 14 АА 190,0±13,9*** 0,188±0,009*** 82,5±1,1* 21,0 

Ландрас 
18221 45 АВ 336,9±13,2 0,234±0,003 88,8±0,5 15,6 
18305 16 АА 215,6±19,8*** 0,211±0,008** 82,2±1,5*** 23,4 
18313 45 АА 222,4±8,0*** 0,287±0,005*** 88,1±0,6 12,5 
18259 57 АА 213.6±8,1*** 0,239±0,005 88,2±0,5 7,9 

Миргородська 
641 50 ВВ 295,0±6,6*** 0,291±0,004*** 90,2±0,5*** 16,1 
853 48 АА 231,6±6,9 0,218±0,003 85,4±0,7 8,6 

Червона білопояса 
3191 41 АА 257,1±8,4 0,183±0,005 86,2±0,7 10,0 
3175 36 ВВ 196,0±8,4*** 0,286±0,005*** 89,3±0,6*** 11,5 

П’єтрен 
43007 24 АВ 252,5±11,3 0,201±0,005*** 86,9±0,9 18,3 
42905 31 АА 244,5±11,5 0,178±0,004 87,4±4,3 12,2 

Дюрок 
1161 62 АВ 266,2±7,0 0,268±0,006 87,9±0,5 10,1 

В середньому 
по генотипам: 

323 АА 271,1±9,7 0,229±0,005 86,2±0,7 13,0 

184 АВ 323,5±7,5*** 0,231±0,005 87,2±0,7 15,7 
86 ВВ 242,5±9,6* 0,289±0,004*** 89,7±0,5*** 13,8 

Примітки: * − Р<0,05; ** − Р<0,01; *** − Р<0,001. 
 
За повідомленням LIn et al., 2006 [31] отримані асоціації функціонального гена актину (АСТN1) з 

концентрацією сперми, рухливістю, обсягом сперми в еякуляті в порід  п’єтрен та гемпшир. В іншо-
му дослідженні істотного впливу гену ACTN1 на показники якості сперми не спостерігалось, однак 
доказано зв’язок з репродуктивними якостями плідника [38]. 

За геном FSHβ показники спермопродуктивністі і статевої активності плідників отримані подвійні 
результати (табл. 2). У кнурів великої білої породи виявлено більший об՚єм еякуляту (на 89,0–33,7 мл, 
або у 0,8–4,3 раза), а плідники породи ландрас навпаки поступались за цим показником (на 114,5–
123,3 мл, або на 51,5–57,7 %). Результати статистично високо достовірні – р≤0,001. У середньому ж 
по оціненим кнурам достовірна різниця встановлена між генотипами за рухливістю спермій (р≤0,05). 
Заслуговують на увагу плідники, які є носіями бажаного алелю В: № 18499 і 18647 (велика біла поро-
да), 18313 (ландрас), 3191 (червонобілопоясна), 43007 (п’єтрен) і 1161 (дюрок). 
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У дослідженнях [17] генотипи AA і AB показали кращу якість сперми при більш високій концент-
рації сперматозоїдів та меншій деформації сперматозоїдів. Також Ishak et al. [23] показали зв’язок 
генетичної мінливості гена FSHβ з ознаками якості сперми. Деякі автори сповістили про асоціацію 
гену FSHβ з розміром гнізда [33] та якістю сперми у свиней. У дослідженнях Wimmers et al. [38] та-
кож запропоновано використовувати β-субодиницю FSHβ як ознаку кандидата на маркер якості спе-
рми та фертильності кнурів. 

На думку Kapelański Wojciech et al. у селекції та розведенні свиней застосування гена FSHβ може 
бути рекомендовано лише в тому разі, якщо значний ефект підтверджується в даній конкретній попу-
ляції [25]. 

2. Спермопродуктивність свиней різних генотипів за геном FSHβ 

Інд. № кнура 

К
іл

ьк
іс

ть
  

ея
ку

ля
ті

в 

Ге
но

ти
п 

 
кн

ур
 

Спермопродуктивність 

Індекс 
(Іsp) об’єм еякуля-

ту, мл 

концентрація 
сперміїв, 
млрд/мл 

прямолінійно-
поступальна рух-
ливість сперміїв, 

% 
Велика біла 

18611 24 АА 101,0±3,0 0,269±0,006 86,2±1,0 9,8 
18499 47 АВ 214,0±8,0*** 0,285±0,003* 90,0±0,2*** 11,7 
18647 43 АВ 438,4±17,0*** 0,219±0,007*** 85,3±0,8 19,0 
18243 14 АВ 190,0±13,9*** 0,188±0,009*** 82,5±1,1* 21,0 

Ландрас 
18221 45 АА 336,9±13,2 0,234±0,003 88,8±0,5 15,6 
18305 16 АВ 215,6±19,8*** 0,211±0,008** 82,2±1,5*** 23,4 
18313 45 АВ 222,4±8,0*** 0,287±0,005*** 88,1±0,6 12,5 
18259 57 АВ 213,6±8,1*** 0,239±0,005 88,2±0,5 7,9 

Миргородська 
641 50 АА 295,0±6,6*** 0,291±0,004*** 90,2±0,5*** 16,1 
853 48 АВ 231,6±6,9 0,218±0,003 85,4±0,7 8,6 

Червона білопояса 
3191 41 АВ 257,1±8,4 0,183±0,005 86,2±0,7 10,0 
3175 36 АВ 196,0±8,4*** 0,286±0,005*** 89,3±0,6*** 11,5 

П’єтрен 
43007 24 АВ 252,5±11,3 0,201±0,005*** 86,9±0,9 18,3 
42905 31 АВ 244,5±11.5 0,178±0,004 87,4±4,3 12,2 

Дюрок 
1161 62 АВ 266,2±7,0 0,268±0,006 87,9±0,5 10,1 

В середьому 
по генотипам: 119 АА 244,3±7,5 0,230±0,005 88,4±0,7* 12,8 

Примітки: * − Р<0,05; **− Р<0,01; ***− Р<0,001. 
 

Важливим показником відтворювальної здатності кнурів є їх статева активність (лібідо) – харак-
тер і ступінь проявлення статевих рефлексів, у результаті яких плідник виділяє сперму. Близько 50 % 
кнурів вибраковуються при розведенні через ослаблення, або зникнення лібідо, низьку якість сперми, 
або фізичну недостатність [12]. 

Результати досліджень статевої активності кнурів різних порід неоднозначні [27, 16, 20]. Як стве-
рджують G. Levis і L. Reicks (2005), не існує стандартної процедури оцінки статевої поведінки кнурів. 
Вона може бути проведена на основі часу, необхідного для контакту з фантомом, тривалості ерекції, 
тривалості еякуляції тощо [28]. 

У дослідженнях, проведених R. Savić; M. Petrović (2015), Hemsworth, P. H. and Tilbrook, A. J. 
(2007) повідомляється, що на статеву активність кнурів впливають генетичні й паратипові чинники 
[36, 22], а функції, що пов՚язані зі статевою поведінкою плідників, відрізняються й залежать від поро-
ди, віку, місця і способу використання та індивідуальних особливостей. Кнури з високим лібідо виді-
ляють найбільшу кількість еякуляту і живих сперматозоїдів при їх високій рухливості.  

Дані наших досліджень свідчать, що за геном АСТN1 кнури генотипу АВ великої білої породи, 
ландрас і дюрок переважали своїх ровесників генотипу АА за показниками контакту з фантомом і 
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ерекцією на 42,5–55,4 с (Р≤0,001) та інтенсивністю еякуляції відповідно на 0,082–0,313 с, що й підт-
верджено вищими індексними показниками (2,1–4,2). Водночас кнури миргородської породи швидше 
(на 96,3 с.) контактували з фантомом і мали коротший період тривалості взяття сперми (на 234 с.) 

3. Статева активність кнурів різних популяцій за геном FSHВ 

Інд. № плід-
ника 

Ге
но

ти
п 

 
кн

ур
а Контакт з фан-

томом і ерек-
ція, с (Т1) 

Еякуляція, 
С (Т2) 

Загальна три-
валість взяття 
сперми, с (Т3) 

Інтенсивність 
еякуляції, 
мл/с (Іе) 

Індекс 
(Іrа) 

Велика біла 
18611 АА 141,0±4,6 246,0±18,9 387,0±18,4 0,393±0,04 1,1 
18499 АВ 154,0±13,6 295,8±20,7 443,8±27,6 0,717±0,06*** 2,1 

18647 АВ 88,0±6,5*** 532,5±25,8**
* 620,5±26,0*** 0,831±0,06*** 5,9 

18243 АВ 110,5±4,3*** 337,5±20,7** 448,0±20,5* 0,489±0,02* 2,0 
Ландрас 

18221 АА 94,9±9,7 441,2±65,9 536,1±69,9 0,778±0,09 4,4 
18305 АВ 128,8±8,9* 472,4±62,6 601,2±66,3 0,565±0,04* 2,6 
18313 АВ 163,5±13,3*** 676,5±39,0** 840,0±43,7*** 0,314±0,01*** 1,6 
18259 АВ 120,0±7,1* 343,5±12,7 461,5±12,9 0,517±0,02* 2,0 

Миргородська 
641 АА 156,5±12,5 492,5±37,4 647,5±30,1 0,593±0,04 2,4 
853 АВ 60,2±1,9*** 353,1±26,7** 413,3±27,5*** 0,607±0,05 4,2 

Червона білопояса 
3191 АВ 129,6±3,5 414,5±20,1 544,1±20,6 0,751±0,04 3,1 
3175 АВ 196,5±7,0*** 457,5±16,3 654,0±19,0*** 0,528±0,02*** 1,7 

П’єтрен 
43007 АВ 145,1±4,7 427,7±11,8 572,8±13,7 0,550±0,03 2,2 
42905 АВ 137,4±7,4 560,5±25,0 692,9±32,0 0,546±0,02 2,7 

Дюрок 
1161 АВ 80,9±4,1 475,6±41,2 556,5±41,4 0,581±0,06 4,0 

В середньому 
по генотипу 

АА 130,8±9,8 393,2±40,7 523,5±39,5 0,588±0,06 2,6 
АВ 126,2±8,6 445,6±26,9 570,6±29,3 0,583±0,035 2,8 

Примітки: * − Р<0,05; ** − Р<0,01; *** − Р<0,001.   
 

Аналіз гаплотипів двох генів АСТN1 і FSHВ (табл. 4) показав, що відбір кнурів за їхнім лібідо та 
спермопродуктивністю буде ефективнішим за субгенотипом АВАА.  

4. Спермопродуктивність та статева активність кнурів за гаплотипом АСТN1-FSHβ 

Показники Субгенотипи генів АСТN1- FSHВ 
АААВ АВАВ АВАА 

Спермопродуктивність 
об’єм еякуляту,  мл 227,9±7,5 293,6±74,6 315,9±20,9 

концентрація сперміїв, млрд/мл 0,230±0,02 0,202±0,09 0,263±0,03 
прямолінійно-поступальна рухливість  

сперміїв, % 87,0±1,1 84,9±1,3 89,5±0,7 

індекс 40,8 50,8 61,8 
Статева активність 

контакт з фантомом і ерекція, с 138,9±6,8 114,5±16,6 77,5±17,3 
еякуляція, с 443,4±54,1 432,5±56,3 382,1±29,0 

загальна тривалість взяття сперми, с 590,8±59,6 574,2±63,8 498,8±37,3 
інтенсивність еякуляції мл/с 0,565±0,06 0,616±0,11 0,647±0,13 

індекс (Іra) 2,3 4,0 4,3 
Примітки: * − Р<0,05; ** − Р<0,01; *** − Р<0,001.   
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За геном FSHβ зберігалась така ж тенденція відносно статевої активності різних генотипів кнурів 
– достовірної різниці між фіксованими показниками не встановлено (табл. 3). Перспективними є плі-
дники № 18647, 18221, 853, 1161 і 3191 з індексами статевої активності відповідно 5,9 од., 4,4 од., 
4,2 од., 4,0 од. і 3,1 од. відповідно. При цьому два кнури за типом ВНД відносились до сильного врів-
новаженого рухливого типу (18647 і 18221), два – до сильного врівноваженого інертного типу (8523 і 
1161), 6 – до сильного неврівноваженого типу і 4 – до слабкого типу. Відомо, що для штучного осі-
меніння найбільш придатні кнури з сильним врівноваженим рухомим і сильним врівноваженим ти-
пами нервової діяльності [10]. 

Порівняно з генотипами АВАВ і АААВ спостерігається збільшення еякуляту на 7,6–38,6 %, кон-
центрації спермій – на 14,3–30,2 %, рухливості спермій – на 2,5–4,6 %, а також вищою статевою ак-
тивністю за контактом плідника з фантомом і ерекцією на 47,8–79,2 % та інтенсивністю еякуляції – 
на 5,0–14,5 % [1]. 

 
Висновки 
Виявлено, що при відборі кнурів-плідників за субгенотипом двох генів АСТN1-FSHβ АВАА 

порівняно з генотипами АВАВ і АААВ спостерігається покращення більшості показників фертильності 
з високим рівнем достовірності. Результати проведених досліджень свідчать, що для оцінки 
продуктивних якостей кнурів-плідників доцільно використовувати індекси спермопродуктивності та 
статевої активності, які дають можливість проводити об՚єктивну оцінку племінних якостей кнурів і 
встановити їх селекційний рейтинг.  

Перспективи подальших досліджень направлені на більш глибоке опрацювання можливостей ви-
користання зв’язку алельних варіантів локусів АСТN1 і FSHβ з показниками спермопродуктивністі, 
статевої активності з одночасним використанням частки впливу генотипу як завершального етапу 
встановлення генетичного потенціалу продуктивності кнурів-плідників різних порід. 
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