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Показник «індекс місця»
для локальних популяцій районного рівня
(на прикладі одеської області)
Популяційні генетики давно й успішно використовують прізвища при вивченні генофондів
різних народів [3, 4, 14, 23–32]. У цих дослідженнях прізвища виконують роль квазігенетичних
маркерів. Важливою особливістю вибору прізвищ як квазігенетичних маркерів є те, що вони,
як і гени, стабільно передаються в поколіннях.
У патрілінійних народів передача прізвища нагадує успадкування Y-хромосоми, а у народів з матрілінійною традицією прізвище успадковується
як мітохондріальна ДНК.
Для того щоб впевнено замінити класичні
та ДНК-маркери прізвищами, генетики отримали ряд вагомих доказів на користь подібності генів і прізвищ, що було з’ясовано на індивідуальному і популяційному рівнях [1–4, 11, 12, 14, 23–
32]. Систематичні дослідження співвідношення
між генами і прізвищами були розпочаті досить
давно. Р. Фішер ще в 1939 р. [2] показав зв’язок
між прізвищами і групами крові. Згодом на популяціях різних народів були отримані переконливі докази про існування зв’язку між прізвищами
та білковими маркерами [11, 17], а також зв’язку прізвищ з гаплогрупами Y-хромосоми [23–32].
За допомогою прізвищ розраховано найважливіші показники популяційної структури, охарактеризовано спрямованість і інтенсивність генетичних процесів. Ці ж показники розраховані з
використанням інформації за «справжніми» (білковими або ДНК-овими) маркерами. Між показниками, отриманими за допомогою біологічних
маркерів і прізвищ, виявлено тісний зв’язок [1, 3,
4, 10, 12, 14, 17]. Усі ці результати переконали генетиків в адекватності заміни генів прізвищами
при проведенні популяційного аналізу. Така заміна виявилася продуктивною в деяких видах досліджень, наприклад при оцінці рівня інбридингу і пов’язаного з ним тягаря спадкових хвороб
[5, 6, 9–11, 13, 14, 17].
У першому наближенні українські прізвища
відповідають вимогам, які пред’являються квазігенетичним маркерам [3]. Вони існують досить
довго, невипадковим чином розподілені за те-

риторіями країни [15, 16], які відрізняються історією [8], антропологічними типами населення
[21], частотою генетичних маркерів [18–20, 22].
Метою цього дослідження було на прикладі Одеської області одержати генетичні характеристики локальних популяцій нижчого ієрархічного рівня (на рівні районів), ніж тих, що були
досліджені нами раніше (обласний та загально
український рівні [7]).
Матеріали і методи
Матеріалом для дослідження служив список жителів Одеської області станом на 2005 р.
У списку міститься 2 303 598 прізвищ, кожне з
яких відповідає одній людині. Кожне прізвище
має прив’язку до місця проживання. Таким чином було сформовано списки жителів кожного з
26 районів, а також міст Одеси та Іллічівська.
Частоти прізвищ, розраховані для загального списку, були покладені в основу ранжирування. Найчастішому прізвищу присвоєно ранг 1,
наступному за ним – ранг 2 і т.д. Ранги, які отримали назву «індекс місця» (I), відповідали позиції прізвища у загальному списку. Складено також списки п’ятдесяти найпоширеніших прізвищ
у кожному з 26 районів. Розраховано середні індекси місця двадцяти (I20) найпоширеніших прізвищ у районних списках, проведено їх порівняння з середнім індексом місця для всієї Одеської
області (I20 = 10,5). Для розрахунків використано програми Cronos і Microsoft Office Excel 2010.
Результати та обговорення
Територія Одеської області найбільша в
Україні. Вона розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, на півдні – з Румунією, на заході – з Молдовою. Одеська область має багату історію і в різні
часи мала різні межі. Область має особливе транспортно-географічне розташування, межує з двома країнами та є економічно розвиненою. Завдяки цьому тут спостерігається висока міграція.
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Для роботи були використані списки прізвищ населення області з прив’язкою до місця
проживання. Список прізвищ був розділений на
26 районних списків відповідно до адміністративного районування області. В кожному з районів, а також загалом по області складено списки
найчастіших прізвищ. Після цього найчастішому
прізвищу було присвоєно перший ранг, наступному за частотою прізвищу – другий ранг, потім
третій і т.д. Проаналізувавши по п’ятдесят найчастіших прізвищ у кожному з районів, ми розрахували показники індексу місця. Цей показник
вказує на віддаленість списку найчастіших прізвищ по району від загальнообласного. Отримані
дані представлено на рис., а також в табл.
Таблиця

Показники індексу місця для районів Одеської області
Райони

Ананьївський

I20

Райони

I20

2249

Красноокнянський
Любашівський
Миколаївський
Овідіопольський
Ренійський

3638
4836
3360
2288
9067

Роздільнянський
Савранський
Саратський

227
7974
3484

Тарутинський
Татарбунарський
Фрунзівський
Ширяївський
Одеса

6778
1676
4093
2805
143

Іллічівськ

230

Арцизький
2419
Балтський
1711
Березівський
2901
Білгород-Дністровський
1287
Біляївський
1069
Болградський
1875
Великомихайлівський
10 884
Іванівський
1644
Ізмаїльський
1434
Кілійський
2192
Кодимський
4057
Комінтернівський
161
Котовський
1984

У п’яти районах спостерігається екстремально високий показник індексу місця. Це обумовлено тим, що в списки найчастіших прізвищ
по районах потрапили прізвища, які займають
високі ранги в загальнообласному списку. Три з
таких районів – Великомихайлівський, Тарутинський та Ренійський – є прикордонними і межують з Молдовою та Румунією, а Савранський та
Любашівський розташовані в глибині території
України та межують з Миколаївською і Кіровоградською областями.
Детальний аналіз показав, що в Великомихайлівському районі п’яте за частотою прізвище
Шульгін має в загальнообласному списку ранг
1337, шосте Труханов – 2527, дев’яте Перстнєв –
3109, одинадцяте Дубровін – 1331, дванадцяте
228

Рис. Відстань популяцій районного рівня від обласного за показником «індекс місця»

Тиханський – 4094, п’ятнадцяте Цуканов – 1135,
шістнадцяте Привалов – 2039, вісімнадцяте Гребенщиков – 3146, дев’ятнадцяте Тюхтій – 2495.
У Тарутинському районі четверте за частотою прізвище Кісеоларь має в загальному списку ранг 2398, десяте Бардук – 1434, одинадцяте
Деде – 965, дванадцяте Дойжа –1414, чотирнадцяте Беженарь – 1165, сімнадцяте Катречко –
1715, вісімнадцяте Паскалов – 1051 та дев’ятнадцяте Чиканчі – 1642.
Ренійський район включає в себе четверте
за частотою прізвище Булгару, яке має ранг 716,
шосте Плукчі – 888, сьоме Куля – 968, восьме
Лунгу – 547, дев’яте Пенєв – 1628, десяте Белали – 1895, дванадцяте Казан – 1646, тринадцяте Долапчі – 1798, чотирнадцяте Неделку – 1888,
п’ятнадцяте Кокош – 1312, шістнадцяте Георгіу – 1580, сімнадцяте Мавров – 531, двадцяте
Чобану – 1697.
У Савранському районі четверте прізвище
зі списку Шпитко має ранг в обласному списку 1632, тоді як десяте Стукаленко – 1266, одинадцяте Шкрабак – 1590, тринадцяте Півторак –
1363, п’ятнадцяте Рибачук – 1608, шістнадцяте
Тітієвський – 1057, сімнадцяте Дужий – 2962, вісімнадцяте Жирун – 1757, двадцяте Курочка –
1826.
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До двадцяти найчастіших прізвищ у Любашівському районі увійшли: четверте за частотою прізвище Діденкул, яке має ранг в обласному
списку 1862, дев’яте Довганюк – 778, одинадцяте Кір’єв – 2539, чотирнадцяте Богопольський –
2096, шістнадцяте Богаченко – 442, вісімнадцяте
Витвицький – 712.
Прізвища Булгару, Плукчі, Белали мають
тюркське походження, Лунгу, Неделку, Чобану –
румуно-молдавське, Пенєв – болгарське, а Куля
і Казан – українське. Така ситуація обумовлена
тим, що адміністративний кордон не відповідає
національним межам, які зазвичай розмиті, і етноси, що проживають на цій території, впливають
на загальну картину як на рівні прізвищ, так і на
рівні генофонду. Подібна ситуація спостерігається і в Тарутинському районі – прізвища Беженарь,
Чиканчі, Дойжа мають молдавське походження.
У Савранському та Любашівському районах спостерігається зовсім інша ситуація. Пріз-

вища Шпитко, Стукаленко, Шкрабак, Півторак,
Рибачук, Тітієвський, Дужий, Жирун, Курочка,
Довганюк, Богопольський, Богаченко, Витвицький мають українське походження, а Діденкул –
литовське. В цьому випадку ми зіштовхуємося
з «ефектом засновника», відомим у генетиці як
один із проявів дрейфу генів.
Висновки
Під час аналізу популяцій більш низького
ієрархічного рівня посилюється диференційна
здатність прізвищ як квазігенетичних маркерів.
Використання прізвищ дозволило виявити
кілька факторів, що обумовлюють диференціювання генофондів локальних популяцій: різноманітність прізвищ, міграції, «ефект засновника»
як частковий прояв дрейфу генів, невідповідність
адміністративних меж територіям проживання
етносів.
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INDEX «LOCATION INDEXES» FOR LOCAL POPULATIONS DISTRICT LEVEL
(FOR EXAMPLE, THE ODESSA REGION)
Aim. For example, the Odessa region to get the genetic characteristics of the local populations of the lower hierarchical
level (at the district level), than those who have been investigated by us earlier (regional and all-Ukrainian level). Methods.
Surnames in a nationwide Ukrainian list arranged in descending order of frequency and they are assigned in rank. For
each region average Location Index is calculated and compared with the all population of Odessa region. Results. Lists
the surnames of 26 of inhabitants were drawn districts and it calculated the average «location indexes». By districts
«location indexes» varies from I20 = 161 (Comintern District) to I20 = 10883.5 (Velikomihaylivsky district). Conclusions.
When analyzing populations of lower hierarchical level, enhanced the ability of differentiating surnames like quasigenetic
markers. Use surnames revealed several factors causing the differentiating gene pools of local populations: a variety
of surnames, migration, «founder effect» as a particular manifestation of genetic drift, a mismatch of administrative
boundaries, areas of ethnic groups live.
Keywords: quasigenetic markers, population, surnames, location indexes of surnames.
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