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Проаналізовано генетичну структуру порід свиней великої білої, ландрас, різних типів 
української м’ясної, уельської та кабана дикого за геном відтворних якостей – рецеп-
тора естрогену (ESR). Óсі досліджені породи свиней (за винятком ландрас) характе-
ризуються високою фактичною гетерозиготністю за геном ESR поріняно з очікуваною 
(р < 0,001). На основі кластерного аналізу порід свиней за частотами алелів гена ESR 
оцінено картину міжпородних відстаней. За генетичною дистанцією свині термінально-
го кросу alba і великої білої породи найвіддаленіші від кабана дикого (відстань – 0,1987, 
0,1284). Значну відстань спостерігали між дослідженими популяціями кросу alba та по-
родами ландрас (0,1188) і Óкраїнська м’ясна ДСГІ (0,1010). 
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Вñòуп. ãенетична структура сучасних пор³д та тип³в свин³ св³йської динаì³чно 
зì³нюється п³д д³єю р³зних чинник³в, в тоìу числ³ внасл³док обì³ну ì³ж їхн³-

ìи генофондаìи. îдн³ породи протягоì тривалого часу збер³гають стаб³ль-
н³сть ³ чисельн³сть, ³нш³ з часоì зб³льшують своє погол³в’я та ареал розповсю-
дження або втрачають своє коìерц³йне значення, стають локальниìи [1]. 
З розвиткоì ìаркер-асоц³йованої селекц³ї (MAS) ³ б³отехнолог³чних ìетод³в 
з’являються нов³ ìожливост³ для вивчення популяц³й свиней. Б³льш³сть сучас-
них пор³д завдяки новиì ìожливостяì обì³ну селекц³йниì ìатер³алоì є в³д-
критиìи популяц³яìи, ì³ж якиìи в³дбувається дрейф та ì³грац³я ген³в. ó сви-
нарств³ прикладоì такої породи на територ³ї óкраїни є велика б³ла, генезис якої 
аналог³чний поширениì зах³дноєвропейськиì породаì. ö³нн³сть свиней вели-
кої б³лої породи полягає в тоìу, що для неї характерна ì³цна конституц³я, гарн³ 
адаптац³йн³ властивост³ та ун³версальн³сть за б³льш³стю продуктивних якостей. 
âелику б³лу породу використовували у в³дтворноìу схрещуванн³ при створенн³ 
нових пор³д (українська ì’ясна, полтавська ì’ясна, червона б³лопоясна та ³н-
ших). Íа сьогодн³ велику б³лу породу широко використовують також для про-
ìислового схрещування у зв’язку з попитоì на п³сну свинину. â зв’язку з циì 
генетична структура р³зних пор³д свиней є гетерогенною. Її вивчення ³з вико-
ристанняì ìолекулярно-генетичних ìаркер³в є актуальниì ³ в³дкриває нов³ 
ìожливост³ для впровадження MAS-селекц³ї у практику тваринництва. îсобли-
вої уваги заслуговує вивчення ген³в, що в³дпов³дають за продуктивн³ якост³ сви-
ней.
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ñеред ген³в, що асоц³йован³ з показни-
каìи в³дтворних функц³й свиней, найви-
вчен³шиì є ген рецептора естрогену 
(ESR), який локал³зований на хроìосоì³ 1 
(p.2.5-p.2.4) [2]. ×ерез продукт цього гена 
реал³зується д³я статевих горìон³в естро-
ген³в. äля гена ESR характерний пол³ìор-
ф³зì, пов’язаний з репродуктивниìи якос-
тяìи свиней, що обуìовлений наявн³стю 
двох алел³в А та В. Íос³ї алеля В характери-
зуються кращиìи показникаìи бага-
топл³дност³ [3 – 5]. Проте в науков³й л³те-
ратур³ ³снують протир³ччя, що стосуються 
впливу р³зних генотип³в гена ESR на про-
дуктивн³ якост³ свиней [6].

Íа даний час в óкраїн³ популяц³йно-ге-
нетична структура свиней р³зних пор³д за-
лишається ìало вивченою. òоìу ìетою на-
шої роботи був анал³з генетичної структури 
пор³д свиней великої б³лої, ландрас, р³зних 
тип³в української ì’ясної, уельської та ка-
бана дикого за одниì з головних ген³в в³д-
творних якостей – рецептора естрогену 
(ESR).

Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
äосл³дили свиней пор³д велика б³ла (n = 

72), ландрас (n = 57), терì³нальна alba (n = 
27) ñâàò агрокоìб³нат «êалита», українсь-
ка ì’ясна центрального типу (öò) (n = 21), 
äП äã «åл³та» êиївської област³, українська 
ì’ясна харк³вського типу (õò) (n = 21) та 
уельської (n = 55), що утриìують в äП äã 
«ãонтар³вка», õарк³вської област³, ук-
раїнська ì’ясна селекц³ї äñãІ, òîâ «ëу-
говське» äн³пропетровської област³. äля 
досл³ду використали вс³х плеì³нних кнур³в, 
що утриìуються в господарств³, свиноìа-
ток в³дбирали рендоì³зованиì ìетодоì.

ãенетичний анал³з зд³йснювали у в³дд³л³ 
генетики Інституту розведення ³ генетики 
тварин ÍààÍ óкраїни. ãеноìну äÍê вид³ля-
ли з волосяних фол³кул³в за допоìогою 
коìплекту реактив³в «äÍê-сорб â» (àìпл³-
ñенс, ðос³я). ó проб³рку 1,5 ìл вносили 
15 – 25 волосяних фол³кул³в, л³зис прово-

дили 2 год. Подальше вид³лення äÍê зд³й-
снювали в³дпов³дно до рекоìендац³й ви-
робника. ãенотипування свиней проводи-
ли ìетодоì Пëð-ПäðФ (пол³ìеразна 
ланцюгова реакц³я, пол³ìорф³зì довжин 
рестрикц³йних фрагìент³в) за ìетодикою, 
розробленою óкраїнською лаборатор³єю 
якост³ ³ безпеки продукц³ї агропроìисло-
вого коìплексу ÍóБ³П óкраїни [7]. П³сля 
аìпл³ф³кац³ї за геноì ESR в отриìаний 
продукт вносили рестриктазу Pvu II при 37 
оñ, ³нкубували впродовж 12 – 16 год. ðест-
рикц³йн³ фрагìенти розд³ляли в 4 %-ноìу 
агарозноìу гел³ (õел³кон, ðос³я). â³зуал³за-
ц³ю електрофореграì проводили на 
транс³люì³натор³ в óФ св³тл³. П³сля д³ї рес-
триктази Pvu II генотип АА ìав фрагìент 
розì³роì 120 п.н, ВВ – 65 та 55 п.н.

ñтатистичну обробку результат³в про-
водили загальноприйнятиìи ìетодаìи [8] 
за допоìогою програìного забезпечення 
Exсel 2007 та PopGen version 1.31.

рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
×астоти генотип³в та алел³в встановлен³ 

у свиней р³зних пор³д, за геноì рецептора 
естрогену розì³щен³ в таблиц³ 1.

За результатаìи наших досл³джень у 
свиней великої б³лої породи частота гено-
типу ВВ становила 0,208, алеля â – 0,535. 
ðезультати генотипування свиней породи 
велика б³ла, що утриìуються в р³зних краї-
нах (ðос³ї, Бразил³ї, ×ех³ї та Польщ³), п³д-
тверджують наявн³сть у тварин пол³ìор-
ф³зìу за геноì естроген-рецептора. òак, 
за даниìи р³зних досл³дник³в частота ба-
жаного генотипу ВВ коливається в популя-
ц³ях свиней великої б³лої породи в³д 0,09 
до 0,27 [9 – 15]. âстановлена наìи частота 
генотипу ВВ у свиней, що утриìують в 
ñâàò «агрокоìб³нат «êалита», п³дтвер-
джує досл³дження î.ì. êоновал [10]. 
ó терì³нального кросу alba частота гете-
розигот (АВ) склала 0,741, гоìозигот ââ – 
0,222, частота алеля В – 0,593. ó свиней 
породи ландрас частота гоìозигот (ВВ) 
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становить 0,105, гетерозигот – (АВ) 0,491, 
алеля В – 0,351. При проведенн³ под³бних 
ìолекулярних досл³дженнях в ×ех³ї, Поль-
щ³, Бразил³ї та ðос³ї не було виявлено нос³їв 
генотипу ВВ [9, 16, 17], або його частота 
була низькою – 0,036 [18].

ó свиней української ì’ясної породи 
центрального типу (öò) не виявлено нос³їв 
генотипу ВВ. Íе зважаючи на в³дсутн³сть у 
пород³ гоìозигот ВВ, наявн³сть алелю В – 
висока (0,405). ó свиней української 
ì’ясної породи селекц³ї äñãІ гетерозигот-
них нос³їв виявили – 0,676, гоìозигот ВВ – 
0,029, частота алеля В – 0,368. ñвин³ уель-
ської породи характеризуються частотою 
нос³їв генотипу ВВ – 0,036, гетерозигот – 
0,709, нос³їв алеля В – 0,391. ó нос³їв б³ло-
руської ì’ясної породи не виявили нос³їв 
генотипу ВВ [19]. За даниìи î.à. åп³шко, 
2009 ця частота становила 0,073, а часто-

та гетерозиготних нос³їв коливалась в³д 
0,235 до 0,315 [20]. 

äосл³джуючи кабана дикого ìи не вия-
вили нос³їв генотипу ВВ, частота генотип³в 
АВ та АА становила 0,455 ³ 0,545, в³дпов³д-
но, частота алеля В – 0,273. Íаявн³сть у по-
пуляц³ї диких свиней пол³ìорф³зìу гена 
ESR ìоже бути результатоì ì³грац³ї алеля 
В в³д св³йських свиней п³сля створення ве-
ликої б³лої породи, якщо прийняти г³поте-
зу, зг³дно якої ìутац³я виникла у багато-
пл³дних свиней китайської породи ìейшан 
³ була розповсюджена завдяки велик³й б³-
л³й пород³, при створенн³ якої використо-
вували китайських свиней. îск³льки 
тварини-нос³ї алеля В ìають перевагу за 
репродуктивниìи якостяìи, ìожна при-
пустити їхню б³льшу конкурентну здатн³сть 
у популяц³ях пор³вняно з тваринаìи-
нос³яìи алеля А. M. Ernst з³ сп³вавтораìи 
досл³джуючи два п³двиди диких кабан³в 

Òàбëèця 1. ×астоти генотип³в та алел³в гена ESR у р³зних пор³д свиней

Порода n
Частота генотипів Частота алелів

χ2
АА ± Sp АВ ± Sp ВВ ± Sp А ± Sq В ± Sq

Велика біла СВАТ 
АК «Калита» 

72 Ф 0,139±0,041 0,653±0,056 0,208±0,048 0,465±
0,021

0,535±
0,020

47,96
***О 0,216±0,048 0,286±0,053 0,498±0,059

Термінальна alba 
СВАТ АК «Кали-
та» 

27 Ф 0,037±0,036 0,741±0,084 0,222±0,080 0,407±
0,036

0,593±
0,030

18,14
***О 0,166±0,072 0,352±0,092 0,483±0,096

Ландрас СВАТ АК 
«Калита» 

57 Ф 0,404±0,065 0,491±0,066 0,105±0,041 0,649±
0,019

0,351±
0,025

78,01
***О 0,421±0,065 0,123±0,044 0,456±0,066

Українська м’ясна 
ЦТ ДП ДГ «Еліта» 

21 Ф 0,190±0,086 0,810±0,086 – 0,595±
0,034

0,405±
0,041

65,14
***О 0,354±0,104 0,164±0,081 0,482±0,109

Українська м’ясна 
селекції ДСГІ, 
ТОВ «Луговське» 

34 Ф 0,294±0,078 0,676±0,080 0,029±0,029 0,632±
0,025

0,368±
0,033

88,22
***О 0,399±0,084 0,136±0,059 0,465±0,086

Українська м’ясна 
ХТ, ДП ДГ «Гон-
тарівка»

21 Ф 0,238±0,093 0,714±0,099 0,048±0,047 0,595±
0,034

0,405±
0,041

47,73
***О 0,354±0,104 0,164±0,081 0,482±0,109

Уельська, ДП ДГ 
«Гонтарівка»

55 Ф 0,255±0,059 0,709±0,061 0,036±0,025 0,609± 
0,021

0,391± 
0,026

135,64
***О 0,371±0,065 0,153±0,049 0,476±0,067

Кабан дикий 11 Ф 0,455±0,150 0,545±0,150 – 0,727±
0,035

0,273±
0,057

37,15
***О 0,529±0,151 0,075±0,079 0,397±0,148

П р и ì ³ т к а. *** р < 0,001 (р³зниця ì³ж фактичниì (Ф) та оч³куваниì (î) розпод³лоì гетерозигот в³дпов³дно до 
закону õард³-âайнберга).
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Sus scrofa scrofa та Sus scrofa attila, не ви-
явили нос³їв алеля В [18]. За даниìи 
å.à. ãладырь та ³н., в ðос³ї визначили гено-
типи за геноì ESR 38 диких кабан³в євро-
пейських та аз³йських популяц³й. âиявле-
но, що частота алеля В в обох популяц³ях 
кабан³в становила – 0,278 в європейськ³й 
та 0,364 в аз³йськ³й [21].

àнал³з в³дпов³дност³ отриìаних наìи 
частот до розпод³лу зг³дно закону õард³-
âайнберга св³дчить про те, що вс³ досл³д-
жен³ породи свиней за геноì ESR ìають 
достов³рно високу частоту гетерозигот 
(р < 0,001). öе св³дчить про порушення ге-
нетичного балансу популяц³й в результат³ 
взаєìод³ї р³зних стохастичних законоì³р-
ностей ³ тиску штучного добору.

îц³нка гетерозиготност³ є актуальною в 
популяц³йно-генетичних досл³дженнях. 
äля її характеристики розраховують ³ндекс 
ф³ксац³ї ðайта (Fis), що в³дображає ³нбри-
динг cубпопуляц³ї в³дносно ц³лої популяц³ї 
(рис. 1). ìутац³йний процес, р³зн³ ц³л³ до-
бору, дрейф ген³в, невипадкове схрещу-
вання та ³нш³ чинники популяц³йної динаì³-
ки ìожуть суттєво впливати на гетерози-
готн³сть популяц³й. 

óс³ досл³джен³ наìи породи свиней (за 
виняткоì ландрас) характеризуються ви-
сокою фактичною гетерозиготн³стю за ге-
ноì ESR пор³няно з оч³куваною (р < 0,001). 
öе п³дтверджує розрахований ³ндекс ф³к-
сац³ї ðайта, який є в³д’єìниì. âисоку гете-
розиготн³сть у досл³джених популяц³ях 
ìожна пояснити селекц³йною роботою, 
спряìованою на отриìання ефекту гете-
розису: використання ì³жл³н³йних г³брид³в 
як пл³дник³в. äосл³джен³ наìи кнури в пе-
реважн³й б³льшост³ є гетерозиготаìи. 

ó тварин породи ландрас ìи спостер³-
гаєìо збалансован³ш³ показники фактич-
ної та оч³куваної гетерозиготност³ пор³вня-
но з ³ншиìи досл³джениìи наìи популяц³-
яìи. ó досл³джен³й наìи популяц³ї породи 
ландрас розпод³л генотип³в в³дпов³дає за-
кону õард³-âайнберга. öе ìоже св³дчити 
про те, що на характер схрещувань ì³ж 
тваринаìи не впливав п³дб³р нос³їв певних 
генотип³в. ó ц³й популяц³ї сп³вв³дношення 
ì³ж алельниìи вар³антаìи гена ESR при-
близно однакове (3:1) з в³дпов³дниì сп³в-
в³дношенняì у диких тварин. òобто у поро-
ди ландрас практично збер³гається архе-
тип под³лу алельних вар³ант³в гена ESR. 
ìожна припустити, що в популяц³ї породи 
³снують ³нш³ пол³ìорфн³ гени, алел³ яких 
залучаються до добору за репродуктивни-
ìи якостяìи. Íа прояв певних генотип³в 
ìоже також впливати породоспециф³чне 
генотипове середовище. öиì ìожна пояс-
нити те, що одн³ ³ т³ ж саì³ генотипи у тва-
рин р³зних пор³д ìають неоднаковий фено-
тип³чний прояв.

Íа основ³ кластерного анал³зу пор³д 
свиней за частотаìи алел³в гена ESR ìето-
доì UPGMA оц³нено картину ì³жпородних 
в³дстаней (рис. 2). óс³ досл³джен³ породи 
розпод³лилися на два основних кластери. 
äо одного кластеру належать велика б³ла 
порода ³ найб³льше спор³днена з нею аль-
ба. äо ³ншого кластеру в³д³йшла решта по-
р³д. öей кластер був розпод³лений на два 
п³дкластери, до одного з них належить ка-

рèñ. 1. ãетерозиготн³сть свиней р³зних пор³д за ге-
ноì ESR: а – фактична гетерозиготн³сть (HO); б– 
оч³кувана гетерозиготн³сть (HE); в – ³ндекс ф³ксац³ї 
(FIS); 1 – велика б³ла; 2 – терì³нальна alba; 3 – лан-
драс; 4 – українська ì’ясна öò; 5 – українська ì’ясна 
селекц³ї äñãІ; 6 – українська ì’ясна õò; 7 – уельська; 
8 – кабан дикий
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Òàбëèця 2. ãенетичн³ спор³днен³сть (над д³агоналлю) та дистанц³ї (п³д д³агоналлю) (Nei’s, 1972) ì³ж 
р³зниìи породаìи свиней розрахован³ за частотаìи алел³в гена ESR 

Порода Крос alba Велика 
біла Ландрас

Українська м’ясна Уельсь-
ка

Кабан 
дикийДСГІ ЦТ ХТ

Крос alba 0,9935 0,8880 0,9039 0,9318 0,9318 0,9219 0,8198

Велика біла 0,0065 0,9345 0,9467 0,9670 0,9670 0,9599 0,8795

Ландрас 0,1188 0,0678 0,9994 0,9943 0,9943 0,9968 0,9913

Ук
ра

їн
сь

-
ка

 м
’я

сн
а ДСГІ 0,1010 0,0548 0,0006 0,9975 0,9975 0,9990 0,9859

ЦТ 0,0706 0,0335 0,0057 0,0025 1,0000 0,9996 0,9717

ХТ 0,0706 0,0335 0,0057 0,0025 0,000 0,9996 0,9717

Уельська 0,0814 0,0409 0,0032 0,0010 0,0004 0,0004 0,9777

Кабан дикий 0,1987 0,1284 0,0087 0,0142 0,0287 0,0287 0,0226

рèñ. 2. äендрограìа генетичної спор³дненост³ ì³ж 
досл³джениìи породаìи свиней, побудована за ìе-
тодоì UPGMA на основ³ ³ндекс³в генетичної ³дентич-
ност³ за Nei [22] розрахованих за частотаìи алел³в 
гена ESR

бан дикий, до ³ншого – ì’ясн³ породи та 
ландрас. äосл³джен³ тварини породи лан-
драс найб³льше спор³днен³ з українською 
ì’ясною äñãІ. öе п³дтверджує походження 
вивчених пор³д.

âелика б³ла порода свиней найб³льшу 
спор³днен³сть ìає з терì³нальниì кросоì 
alba – 0,9935 (табл. 2). ñл³д зазначити, що 
терì³нльний крос alba був створений на 
основ³ свиней великої б³лої породи. âисоку 
спор³днен³сть свиней великої б³лої породи 
з ³ншиìи ìожна пояснити тиì, що вона та-
кож брала участь у виведенн³ ³нших пор³д 

завдяки гарниì репродуктивниì, в³дгод³-
вельниì ³ ì’ясниì якостяì [23].

ñвин³ породи ландрас були виведен³ в 
äан³ї шляхоì схрещування ì³сцевих сви-
ней з великиìи б³лиìи [23]. За ³ншиìи да-
ниìи [21] в породовторчоìу процес³ ц³єї 
породи також використовували дикого ка-
бана. äикий кабан ìає найкращу спор³дне-
н³сть (0,9913) з породою ландрас, що п³д-
тверджує його участь у створенн³ породи. 
äосл³джен³ наìи тварини породи ландрас 
ìають велику спор³днен³сть з українською 
ì’ясною äñãІ – 0,9994, õò та öò – 0,9943 
та уельською – 0,9968, великою б³лою – 
0,9345. 

óкраїнську ì’ясну породу створювали в 
результат³ поєднань великої б³лої, ìирго-
родської, ландрнас, уельс, п‘єтрен, уес-
секс-седлбекської, української степової 
б³лої пор³д [23]. ó н³й створен³ три завод-
ськ³ типи, два з яких (центральний ³ харк³в-
ський), ìи досл³дили. ö³ типи виявилися 
найб³льш спор³днениìи (1,000), такиì чи-
ноì продеìонструвавши консол³дован³сть 
породи [23]. 

ñвин³ української ì’ясної породи се-
лекц³ї äñãІ найб³льший зв’язок ìають з по-
родаìи ландрас (0,9994) та уельською 
(0,9990), як³ брали участь у її створенн³ 
[23]. ãенофонд локальної популяц³ї тварин 
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української ì’ясної породи селекц³ї äñãІ 
форìується за використання ³ндбридингу 
р³зного ступеня та ³золяц³ї в³д ³нших пород-
них груп [24], внасл³док цього, ìожливо, 
була виявлена її в³дносна в³докреìлен³сть 
в³д досл³джених центрального та харк³в-
ського тип³в української ì’ясної породи.

За генетичниìи дистанц³яìи свин³ тер-
ì³нального кросу alba ³ великої б³лої поро-
ди найв³ддален³ш³ в³д кабана дикого (в³д-
стан³ – 0,1987 та 0,1284, в³дпов³дно). Зна-
чна в³дстань спостер³гається ì³ж досл³-
джениìи популяц³яìи кросу alba та 
породаìи ландрас (0,119) ³ yкраїнська 
ì’ясна äñãІ (0,101). 

îтриìан³ дан³ ìожуть слугувати як для 
пояснення породотворних процес³в, так ³ 
для п³дбору тварин з найб³льшою генетич-
ною в³дстанню для отриìання ìаксиìаль-
ного гетерозисного ефекту при схрещу-
ванн³.

Вèñíовкè
Проанал³зовано генетичну структуру 

пор³д свиней великої б³лої, ландрас, р³зних 
тип³в української ì’ясної, уельської та ка-
бана дикого за геноì в³дтворних якостей 
ESR. óс³ досл³джен³ наìи породи свиней 
(за виняткоì ландрас) характеризуються 
високою фактичною гетерозиготн³стю за 
геноì ESR пор³няно з оч³куваною (р < 
0,001). Íа основ³ кластерного анал³зу 
пор³д свиней за частотаìи алел³в гена ESR 
ìетодоì UPGMA оц³нено картину ì³жпо-
родних в³дстаней. За генетичною дистан-
ц³єю свин³ терì³нального кросу alba ³ вели-
кої б³лої породи найв³ддален³ш³ в³д кабана 
дикого (в³дстань – 0,199, 0,128). Значна 
в³дстань спостер³гається ì³ж досл³джени-
ìи популяц³яìи кросу alba та породаìи 
ландрас (0,119) ³ yкраїнська ì’ясна äñãІ 
(0,101). 

ðобота проведена за п³дтриìки äе-
ржавного фонду фундаìентальних досл³д-
жень óкраїни.
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ðàЗÍЫõ Пîðîä ñâèÍåЙ Пî ãåÍó 
ðåöåПòîðà ЭñòðîãåÍà (ESR)

Сидоренко Е.В., Костенко С.А.

Íациональный университет биоресурсов и при-
родопользования óкраины 
óкраина, 03041, г. êиев, ул. ãенерала ðодиìце-
ва, 19 
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Swetakostenko@mail.ru

Проанализирована генетическая струк-
тура пород свиней крупной белой, лан-
драс, разных типов украинской ìяс-
ной, уэльской и кабана дикого по генаì 
воспроизводительных качеств – рецепто-
ров эстрогена (ESR). âсе исследованные 
породы свиней (за исключениеì ландрас) 
характеризуются высокой фактической ге-
терозиготностью по гену ESR по сравне-
нию с ожидаеìой (р < 0,001). Íа основе 
кластерного анализа пород свиней по час-
тотаì аллелей гена ESR оценена картина 
ìежпородных расстояний. По генетической 
дистанции Íея свиньи терìинального крос-
са alba и крупной белой породы наиболее 
отдалены от кабана дикого (расстояние – 
0,1987, 0,1284). Значительное расстоя-
ние наблюдается ìежду исследованныìи 
популяцияìи кросса alba и породаìи лан-
драс (0,1188) и óкраинская ìясная äñõè 
(0.1010). 

Ключевые слова: Sus scrofa, свинья доìаш-
няя, крупная белая, украинская ìясная по-
рода, ландрас, кабан дикий, уэльская по-
рода, полиìорфизì, ген эстрогена (ESR), 
кластерный анализ.
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POPULAITION-GENETIC STRUCTURE  
OF PIGS FROM DIFFERENT BREEDS BY 
GENES OF ESTROGENE (ESR) RECEPTORS
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The genetic structure of pigs breeds: Large 
White, Landras, different types of Ukrainian 
Meat, Wales and wild boar has been analyzed 
by the gene of the reproduced qualities – re-
ceptors of estrogen (ESR). All of investigation-
al pigs breeds (the exception of Landrace) are 

characterized by high actual heterozygosity, of 
ESR gene compared with expected (p < 0,001). 
On the basis of cluster analysis of pigs breeds 
by ESR gene alleles frequency appraise the pic-
ture of inter-breed distances. Genetic distance 
of pig of terminal cross-country race of alba and 
large white breed are the remotest from a wild 
boar (distance – 0,1987, 0,1284). Considerable 
distance is observed between investigation-
al populations of cross alba and by the breeds 
of Landras (0,1188) and Ukrainian meat DSGI 
(0.1010). 

Key words: Sus scrofa, pig, Large White, 
Ukrainian Meat breed, Landrace, alba, a wild 
boar, Welsh breed, polymorphism, gene of 
estrogen (ESR), cluster analysis.


