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У процесі дослідження був проведений пошук вірогідних асоціацій між приростами 
живої маси телиць південної мʼясної породи (ПМП) та їх поліморфізмом за STR-локу-
сами. Дослідження було проведено на поголівʼї телиць таврійського внутрішньопород-
ного типу ПМП (загалом – 192 голови) ДП «ДГ Асканійське». В дослідженнях використо-
вувались чотири мікросателітних локуси, які рекомендовані ISAG – TGLA227, BM2113, 
BM1818 та BM1824. Були використані три показники (у г) динаміки живої маси телиць 
ПМП: середньодобовий приріст від народження до віку 18 міс. (ADG); середньодобовий 
приріст від народження до відлучення (ADG1); середньодобовий приріст на відгодівлі (до 
віку 18 міс.) (ADG2).

За локусом TGLA227 найвищу частоту було зауважено для алелей довжиною в 77, 81, 
83, 89, 93 та 97 п.н. Доведено, що алель TGLA22783 є маркером більш інтенсивної швидко-
сті наростання живої маси від народження до відлучення телиць ПМП.

Щодо локусу BM2113 найбільш поширеними серед телиць ПМП були алелі довжиною 
у 125, 129, 135, 137, 139 та 141 п.н. Особини, які мали алель BM2113141, характеризувались 
найнижчою інтенсивністю росту живої маси протягом перших 18 міс. (498 ± 18 г), і, 
таким чином, даний алель може бути маркером повільного розвитку телиць ПМП.

За локусом BM1818 найвищу частоту мали сім алелів із довжиною 258, 260, 262, 264, 
266, 268 та 270 п.н. Водночас найвищі оцінки середньодобового приросту від народження 
до відлучення було помічено серед тварини ПМП з алелем BM1818258 (865 ± 38 г).

За локусом BM1824 найвищу частоту мали п’ять алелів із довжиною 178, 180, 182, 
188 та 192 п.н. Найвищі оцінки середньодобового приросту від народження до віку 18 міс. 
було помічено серед тварини ПМП, котрі мали алель BM1824178 (648 ± 41 г).

Отже, було встановлено три алеля (BM1824178, TGLA22783, BM1818258), наявність 
яких у генотипі телиць ПМП забезпечували більш інтенсивний ріст живої маси та один 
(BM2113141), що пов’язаний із більш повільним зростанням живої маси в різні вікові періоди.

Ключові слова: мікросателіти ДНК, поліморфізм, середньодобові прирости живої 
маси, велика рогата худоба, південна м’ясна порода 

Kramarenko A.S., Sukhoruchko T.O., Kramarenko S.S. Polymorphism and association 
of STR loci with growth traits in heifers of the Southern beef cattle

In the course of the study, a search was made for possible associations between average daily 
gain of heifers of the Southern beef cattle (SMB) and their polymorphism by STR-loci. The study 
was conducted on the herd of heifers of the Taurian intra-breed type SMB (total – 192 heads) 
at Askaniiske state research enterprise. 

During the study, we used four microsatellite loci recommended by ISAG – TGLA227, 
BM2113, BM1818 and BM1824.

1 Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента Украї-
ни за конкурсним проєктом Ф82/2019 (номер державної реєстрації 0119U103477).
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Three characteristics were used as indicators of the live weight dynamics of the SMB heifers 
(in g): average daily gain from birth to 18 months of age (ADG); average daily gain from birth to 
weaning (ADG1); average daily gain of fattening (up to 18 months of age) (ADG2).

In TGLA227 locus, alleles 77, 81, 83, 89, 93 and 97 bp was observed in highest frequency. It 
is shown that the allele TGLA22783 is a marker of a more vigorous rate of growth of live weight 
from birth to weaning in the SMB heifers.

In BM2113 locus, the most common among the SMB heifers were alleles 125, 129, 135, 137, 
139 and 141 bp. Individuals who had the BM2113141 allele were characterized by the lowest gain 
of live weight during the first 18 months (498 ± 18 g), which indicates that this allele may be 
a marker of slow development of the SMB heifers.

In BM1818 locus, seven alleles (258, 260, 262, 264, 266, 268, and 270 bp) had the highest 
frequency. The highest estimates of average daily gain from birth to weaning were observed 
among animals with allele BM1818258 (865 ± 38 g).

In BM1824 locus, five alleles (178, 180, 182, 188, and 192 bp) had the highest frequency. The 
highest estimates of average daily gain from birth to age 18 months was observed among animals 
with allele BM1824178 (648 ± 41 g).

Thus, there were identified three alleles (BM1824178, TGLA22783, BM1818258), the presence 
of which in the genotype of the SMB heifers provided a more intensive gain, and one (BM2113141) 
associated with a slow growth in live weight at different age periods.

Key words: microsatellites DNA, polymorphism, average daily gain, beef cattle, Southern 
beef breed.

Постановка проблеми. Останнім часом все більшого застосування під час 
вивчення рівня генетичної мінливості та генетичної диференціації порід свійських 
тварин різних видів набувають мікросателіти ДНК – короткі тандемні олігонуклео-
тидні повтори завдовжки 2–6 пар нуклеотидів (п.н.). Вони характеризуються дуже 
високим рівнем генетичної мінливості (можуть містити до 15–20 алельних варіан-
тів). З іншого боку, вони мають дуже високу видоспецифічність (наявність однакових 
маркерів можливе лише у близькоспоріднених видів). Ці ділянки ДНК відомі також 
під декількома назвами: мікросателіти ДНК, STMS (Sequence Tagged Microsattelite 
Site), STR (Short Tandem Repeat), SSR (Simple Sequence Repeat) [10; 22; 31].

Згідно з базою даних INRA (French National Institute for Agricultural research; 
institut.inra.fr) вже на початку 2010-х років на всіх 30 парах хромосом худоби було 
виявлено 2402 STR-локусів, із яких 2244 є картованими [16].

Серед різноманітних напрямів використання мікросателітів у скотарстві 
можна виділити такі: контроль походження (встановлення батьківства) та паспор-
тизація тварин; оцінка рівня генетичної різноманітності (алельний спектр, гете-
розиготність, наявність/відсутність генетичної рівноваги) на породному та вну-
трішньопородному рівні; оцінка рівня міжпородної генетичної диференціації 
та встановлення філогенетичних зв’язків; ступінь інтрогресії геномів під час 
створення нових порід (особливо використовуючи міжвидову гібридизацію для 
тварин роду Bos L., 1758); оцінювання негативних наслідків генетико-демогра-
фічних процесів, особливо для нечисельних та автохтонних порід; пошук зв’язків 
з показниками продуктивності та оцінка можливого використання цих зв’язків 
у маркер-допоміжній селекції [19].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що a-priori 
мікросателіти ДНК є нейтральними молекулярно-генетичними маркерами, почи-
наючи із середини 1990-х років почали з’являтись повідомлення про наявність 
вірогідних зв’язків між наявністю/відсутністю певних алелів досліджуваних 
локусів мікросателітів та різними ознаками продуктивності сільськогосподар-
ських тварин. 

Так, алель BM1500136 є маркером найвищого надою, а алелі BM1500136-138 пов’я-
зані з підвищеним вмістом жиру в молоці [11; 20]. Аналогічно, тварини голштин-
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ської породи з генотипом BM6438268/268 характеризувались найвищим надоєм, у той 
час як худоба з генотипами BM6438256/258 та BM6438258/268, навпаки, мала найнижчі 
показники молочної продуктивності [30].

Заслуговує на увагу й те [1], що худоба зебу з певними генотипами за локусами 
ILSTS005, ILSTS006, TGLA227, INRA035, BM2113 та CSSM66 є найбільш резис-
тентною до туберкульозу.

Деякі забійні та м’ясні якості також пов’язані з певними локусами мікроса-
телітів. Так, наявність алеля BM2113142 забезпечує більший вихід чистого м’яса, 
а алель BM2113171 позитивно пов’язаний із товщиною філейної частини туші 
в помісних тварин Grassland Red Cattle × Limousine [29], а тварини Angus × 
Brahman із генотипом ETH10220/222 мали кращі характеристики мармуровості м’яса 
та більшу забійну масу [15]. Низка локусів мікросателітів пов’язана і з екстерʼєр-
ними характеристикам будови тіла тварин. Позитивний зв’язок з основними про-
мірами худоби (насамперед висотою в холці, глибиною та шириною грудей, косою 
довжиною тулуба) встановлено для локусів BM2113 [26], IDVGA46 [23], ETH131, 
INRA5 та INRA64 [6].

Проте пошук асоціацій між приростами телиць південної м’ясної породи 
(ПМП) та їх поліморфізмом за локусами мікросателітів раніше ще не проводився.

Постановка завдання. Мета статті – пошук вірогідних асоціацій між  
ознаками росту телиць південної м’ясної породи та їх поліморфізмом за STR- 
локусами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Матеріали і методи досліджень. 
Дослідження було проведено на поголів’ї телиць таврійського внутрішньопород-
ного типу ПМП (загалом – 192 голови) ДП «ДГ Асканійське» Асканійської держав-
ної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства 
НААН Каховського району Херсонської області. Порода була створена внаслідок 
поєднання генетичного матеріалу таких порід, як червона степова, шортгорн, сан-
та-гертруда, герефорд, шароле та кубинський зебу. Вона – єдина порода в Україні 
й на Європейському континенті, сформована шляхом міжвидової гібридизації між 
Bos taurus та B. indicus [28].

Усі лабораторні дослідження було проведено в умовах лабораторії молеку-
лярних основ селекції тварин Центру біотехнології та молекулярної діагностики 
Федерального наукового центру тваринництва ім. академіка Л.К. Ернста. Методи 
лабораторного аналізу детально наведено в роботах [19; 33]. У дослідженнях вико-
ристовували чотири мікросателітних локуси, які рекомендовані ISAG – TGLA227, 
BM2113, BM1818 та BM1824.

Як показники динаміки живої маси телиць ПМП були використані три показ-
ники інтенсивності росту (у г): середньодобовий приріст від народження до віку 
18 міс. (ADG); середньодобовий приріст від народження до відлучення (ADG1); 
середньодобовий приріст на відгодівлі (до віку 18 міс.) (ADG2).

Основу експерименту становила перевірка нуль-гіпотези (з використанням 
критерію Стьюдента) щодо відсутності відмінностей за показниками росту живої 
маси між тваринами, котрі мали певний алель за дослідженими STR-локусами – 
для цього тварини були розподілені на дві групи за наявністю/відсутністю в їх 
генотипі відповідного алеля.

Усю статистичну обробку було проведено за допомогою програмного забезпе-
чення MS Excel та PAST [13].

На рисунку 1 наведено розподіл частот алелей за окремими STR-локусами 
телиць ПМП.
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За локусом TGLA227 найвищу частоту було помічено для алелів довжиною 
в 77, 81, 83, 89, 93 та 97 п.н. (див. рис. 1).

Водночас тварини з різними алелями, вірогідно, відрізнялись між собою щодо 
середньодобового приросту від народження до відлучення (F = 2,27; df1 = 5; 
df2 = 94; P = 0,050). Найвищі оцінки середньодобового приросту від народження 
до відлучення було помічено серед телиць ПМП, які мали в генотипі алель 
TGLA22783 (873 ± 46 г), у той час як особини, що мали інші алелі, характеризува-
лися більш повільним ростом живої маси протягом цього періоду (рис. 2).

Тест множинних порівнянь (LSD-тест) також доводить наявність вірогідних 
відмінностей тварин, котрі мають алель TGLA22783, у той час як серед решти 
генотипових груп особин наявність вірогідних відмінностей установлено не було 
(див. рис. 2). Таким чином, можна вважати, що алель TGLA22783 є маркером більш 
інтенсивної швидкості наростання живої маси від народження до відлучення 
телиць ПМП. Вірогідний ефект заміни будь-якого алеля в генотипі телиць ПМП 
на алель TGLA22783 доведено також результатами логістичної регресії (χ2 = 7,05; 
df = 1; P = 0,008).

Щодо локусу BM2113 найбільш поширеними серед телиць ПМП були алелі 
довжиною у 125, 129, 135, 137, 139 та 141 п.н. (див. рис. 1). На підставі результатів 
LSD-тесту встановлено, що телиці з алелем BM2113141 за даним локусом у гено-
типі, вірогідно, відрізнялись від тварин щодо середньодобового приросту з народ-
ження до віку 18 міс. за виключенням особин, які мали алель довжиною у 129 п.н. 
(рис. 3).

Водночас особини, які мали алель BM2113141, характеризувались найниж-
чою інтенсивністю росту живої маси протягом перших 18 міс. (498 ± 18 г), що 
свідчить про те, що цей алель може бути маркером повільного розвитку телиць 

Рис. 1. Розподіл телиць ПМП за частотою алелей STR-локусів TGLA227, BM2113, 
BM1818 та BM1824
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Рис. 2. Оцінки ( XSX ± ) середньодобового приросту від народження до 
відлучення телиць ПМП з різними алелями за локусом TGLA227 у генотипі. 
Наведено результати LSD-тесту під час порівняння з особинами, які мали 

алель TGLA22783: # – P < 0,10; * – P < 0,05; ** – P < 0,01
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Рис. 3. Оцінки ( XSX ± ) середньодобового приросту від народження до віку 
18 міс. телиць ПМП з різними алелями за локусом BM2113 у генотипі. 

Наведено результати LSD-тесту під час порівняння з особинами,  
котрі мали алель BM2113141: # – P < 0,10; * – P < 0,05

ПМП. Вірогідний ефект заміни будь-якого алеля в генотипі телиць ПМП на алель 
BM2113141 також підтверджується результатами логістичної регресії (χ2 = 6,99;  
df = 1; P = 0,008).

За локусом BM1818 найвищу частоту мали сім алелів із довжиною 258, 260, 
262, 264, 266, 268 та 270 п.н. (див. рис. 1). Установлено, що телиці, які мали в гено-
типі різні алелі за цим локусом, вірогідно, відрізнялись між собою щодо серед-
ньодобового приросту від народження до відлучення (F = 2,51; df1 = 6; df2 = 137; 
P = 0,025). Водночас найвищі оцінки середньодобового приросту від народження 
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до відлучення було помічено серед тварин ПМП з алелем BM1818258 (865 ± 38 г), 
у той час як решта особин, що мали інші шість алелів, характеризувалися повіль-
ним ростом живої маси протягом даного періоду та, вірогідно, не відрізнялись між 
собою (рис. 4).
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Рис. 4. Оцінки ( XSX ± ) середньодобового приросту від народження до відлучення 
телиць ПМП з різними алелями за локусом TGLA227 у генотипі. Наведено 

результати LSD-тесту під час порівняння з особинами, які мали алель TGLA22783: 
# – P < 0,10; * – P < 0,05; ** – P < 0,01

Алелі, п.н.

A
D

G
, г
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178 180 182 188 192

** *** *

 

Рис. 5. Оцінки ( XSX ± ) середньодобового приросту від народження до віку 18 міс. 
телиць ПМП з різними алелями за локусом BM1824 в генотипі. Наведено результати 

LSD-тесту під час порівняння з особинами, котрі мали алель BM1824178:  
* – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001

Таким чином, можна вважати, що алель BM1818258 може слугувати маркером 
більш інтенсивної швидкості наростання живої маси від народження до відлу-
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чення серед досліджених телиць ПМП. Доведено також високовірогідний ефект 
заміни будь-якого алеля в генотипі телиць ПМП на алель BM1818258 результатами 
логістичної регресії (χ2 = 10,40; df = 1; P < 0,001).

За локусом BM1824 найвищу частоту мали п’ять алелів із довжиною 178, 180, 
182, 188 та 192 п.н. (див. рис. 1). Установлено, що телиці, котрі мали в генотипі 
різні алелі за цим локусом, вірогідно, відрізнялись між собою щодо середньо-
добового приросту від народження до віку 18 міс. (F = 3,08; df1 = 4;   df2 = 97;  
P = 0,020). Водночас найвищі оцінки середньодобового приросту від народження 
до віку 18 міс. було помічено серед тварини ПМП з алелем BM1824178 (648 ± 41 г),  
у той час як решта особин, які мали інші алелі, характеризувались повільним 
ростом живої маси протягом цього періоду та, вірогідно, не відрізнялись між 
собою (рис. 5). Тест множинних порівнянь (LSD-тест) також доводить наявність 
вірогідних відмінностей тварин, що мають алель BM1824178, у той час як серед 
решти генотипових груп особин наявність вірогідних відмінностей установлено 
не було (див. рис. 5).

Таким чином, отримані нами дані свідчать про те, що тварини, в генотипі яких 
були присутні певні алелей за STR-локусами, вірогідно, відрізнялися щодо приро-
стів живої маси в різні вікові періоди (табл. 1).

Таблиця 1
Результати перевірки гіпотези щодо впливу наявності/відсутності  

певних алелів за STR-локусами на прирости телиць ПМП, г

Локус Алель 
(п.н.) Ознака

Алель відсутній Алель  
присутній t P

n
XSX ± n

XSX ±

TGLA227 83 ADG1 138 743 ± 13 10 873 ± 46 2,59 0,011
BM2113 141 ADG 97 570 ± 9 7 498 ± 18 2,10 0,038
BM1818 258 ADG1 132 738 ± 13 16 865 ± 38 3,10 0,002
BM1824 178 ADG 93 555 ± 8 11 648 ± 41 3,47 <0,001

Загалом було помічено три алеля (BM1824178, TGLA22783, BM1818258), наявність 
яких у генотипі телиць ПМП забезпечували більш інтенсивний ріст живої маси 
та один (BM2113141), який пов’язаний із повільним зростанням живої маси в різні 
вікові періоди.

Обговорення. На початку 2000-х років дуже актуальним був напрям, що 
пов’язаний з аналізом у геномі сільськогосподарських тварин (зокрема й худоби 
м’ясного напряму) ділянок, котрі зв’язані з генами кількісних ознак (QTL). Так, 
на другій хромосомі (BTA2) тварин порід Hereford та помісей Angus × Brahman 
було знайдено ділянку, яка впливає на живу масу з народження. Характерно, що 
в межах цього QTL були розташовані мікросателіти BM2113 та OarFCB11 [15; 12].

Загалом було виявлено цілу низку QTL, розташованих на різних хромосомах, 
що пов’язані з показниками живої маси тварин на різних етапах їх росту та флан-
ковані локусами мікросателітів, використаних нами під час аналізу телиць ПМП 
(табл. 3). Наприклад, QTL, які, вірогідно, пов’язані із живою масою від народження, 
були розташовані на певних ділянках BTA2, BTA5, BTA21 та BTA23 й містили 
локуси мікросателітів, що було виявлено нами під час аналізу характеру росту 
молодняку піддослідної популяції ПМП.
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Водночас нами було встановлено, що показники приростів живої маси (як від 
народження до відлучення, так і на відгодівлі) також були тісно пов’язані з наяв-
ністю певних алелів за локусами TGLA227, BM2113, BM1824 та ВМ1818 (див. 
табл. 2). Раніше вже було помічено, що інтенсивність росту живої маси молод-
няку худоби була пов’язана із QTL, розташованими на п’ятій та 23-й хромосомах 
та фланкованими певними мікросателітами, зокрема BM1818 (табл. 2).

Таблиця 2
QTL (та фланкуючі їх мікросателіти), котрі пов’язані із живою масою  

та інтенсивністю росту молодняку різних порід свійської худоби та зебу
Хро-
мосо-

ма
Ознака1 Порода (або вид) Локуси мікросателітів, які 

фланкують ділянку QTL2
Дже-
рело

BTA1 BWT Brahman × Hereford BMS1789 – UWCA46 – BMS4014 [27]
BTA2 BWT Hereford × composite BM2113 – OarFCB11 [12]
BTA2 BWT Angus × Brahman BM2113 – OarFCB11 [15]
BTA5 BWT Angus × Brahman CSSM34 – RM500 – ETH10 [15]
BTA6 BWT, YW Belgian Blue × MARC III BM3026 – BMS483 [4]
BTA21 BWT Brahman × Angus BMS2815 – TGLA337 – TGLA122 [5]
BTA21 BWT Angus × Brahman TGLA337 – TGLA122 – CSSM18 [15]
BTA23 BWT B. taurus (line M1) RM185 – BM1818 [18]
BTA23 WT1-4L Finnish Ayrshire BM1258 – BoLA DRBP1 [9]
BTA5 ADG1 B. taurus (line M1) ETH10 – IGF1 – BM1819 – RM29 [21]

BTA23 ADG1 B. taurus (line M1) RM185 – BM1818 [18]
BTA5 ADG2 B. taurus (line M1) RM500 – BR2936 – BMS490 – ETH10 [21]

Примітки: 1 BWT – жива маса з народження; YW – жива маса в 1-річному віці; 
WT1-4L – жива маса протягом 1–4-ої лактації; ADG1 – приріст від народження 
до відлучення; ADG2 – приріст на відгодівлі. 2 Напівжирним шрифтом виділені ті 
STR-локуси, котрі використані в поданій роботі.

До того ж різними вченими серед різних порід свійської худоби та зебу дове-
дено наявність позитивної (або негативної) кореляції між окремими алелями (або 
генотипами) мікросателітів та показниками їх росту та розвитку (табл. 4).

Так, у роботі ДеАтлей зі співавторами [8] показано, що локус ETH10 був 
тісно пов’язаний із живою масою від народження (для помісних тварин Angus × 
Brahman) та під час відлучення (для тварин породи Angus).

Худоба породи Hereford із генотипом CSFM50180/184 мала найвищу живу масу 
під час відлучення, а присутність у їх генотипі алеля CSFM50176, навпаки, призво-
дила до значного зниження показника цієї ознаки [3].

Наявність (AT)n-алеля довжиною у 225 п.н. за локусом мікросателіта в межах 
гену IGF1 позитивно корелювала із живою масою від народження та відлу-
чення помісних тварин B. Indicus × B. taurus, у той час як наявність алеля довжи-
ною 231 п.н., навпаки, маркувала тварин із найнижчими значеннями цих ознак 
[2]. З іншого боку, 229→225 заміна за цим маркером серед зебу породи Nellore 
та 225→229 заміна серед худоби породи Angus мали протилежний ефект щодо 
ознак живої маси, хоча в обох випадках не була вірогідною [7].
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Для маркера bGHR у промоторному регіоні встановлено наявність повтору 
(TG)n, де n може варіювати від 16 до 20 (L-алель, який притаманний різним поро-
дам B. taurus), або n = 11 (S-алель, що притаманний зебу). Серед плідників породи 
Angus установлено вірогідну різницю тварин із генотипами L/L та L/S щодо живої 
маси під час відлучення (17 ± 4 кг; P < 0,01), у той час як для живої маси від 
народження такі відмінності були відступні [14]. Крім того, L→S заміна за цим 
маркером призводила до вірогідної зміни як живої маси тіла як деяких порід зебу 
(Nellore та Canchim) та ВРХ (Angus), так і їх приросту на відгодівлі [7].

Відомі і приклади позитивного впливу наявності певних алелів за STR-локу-
сами на показники приросту. Так, тварини породи Japanese Black cattle, що мали 
алель (TG)19 на ділянці 5ʼUTR гену GHSR1, характеризувались найвищими при-
ростами протягом періоду експерименту [17]. Також аналогічну дію було вста-
новлено для низки алелей локусів INRA11, INRA64 та ETH131 у тварин породи 
Piemontese [6].

Таблиця 3
STR-локуси, які пов’язані із живою масою та інтенсивністю  

росту молодняку різних порід ВРХ та зебу
Локус Порода (або вид) Ознака1 Джерело
ETH10 Brahman × Angus BWT [8]
ETH10 Hereford BWT [25]

IGF1-(AT)n B. indicus × B. taurus BWT [2]
BMS1248 Bali cattle жива маса [24]

bGHR-(TG)n Nellore, Canchim,
1/2 Angus жива маса [7]

INRA5 Piemontese жива маса у віці 250 та 350 днів [6]
INRA64 Piemontese жива маса у віці 150 та 350 днів [6]
CSFM50 Hereford WW [3]
MS-IGF1 B. indicus × B. taurus WW [2]
ETH10 Angus WW [8]

bGHR-(TG)n Angus WW [14]
INRA11, 
INRA16, 
ETH131

Piemontese ADG [6]

5ʼUTR-GHSR1 Japanese Black ADG [17]

bGHR-(TG)n Nellore, Canchim,
1/2 Angus ADG2 [7]

Примітка: 1WW – жива маса під час відлучення.

Висновки і пропозиції. Отже, нами було проведено пошук асоціацій між 
ознаками росту телиць ПМП та їх поліморфізмом за локусами мікросателітів. За 
локусом TGLA227 найвищу частоту було зауважено для алелів довжиною в 77, 
81, 83, 89, 93 та 97 п.н. Найвищі оцінки середньодобового приросту від народ-
ження до відлучення було помічено серед телиць ПМП, які мали в генотипі алель 
TGLA22783 (873 ± 46 г), у той час як особини, що мали інші алелі, характеризува-
лись більш повільним ростом живої маси протягом цього періоду. Таким чином, 
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можна вважати, що алель TGLA22783 є маркером більш інтенсивної швидкості 
наростання живої маси від народження до відлучення телиць ПМП.

Щодо локусу BM2113, найбільш поширеними серед телиць ПМП були алелі 
довжиною у 125, 129, 135, 137, 139 та 141 п.н. Особини, які мали алель BM2113141, 
характеризувались найнижчою інтенсивністю росту живої маси протягом пер-
ших 18 міс. (498 ± 18 г), це свідчить про те, що даний алель може бути маркером 
повільного розвитку телиць ПМП.

За локусом BM1818 найвищу частоту мали сім алелів із довжиною 258, 260, 
262, 264, 266, 268 та 270 п.н. Водночас найвищі оцінки середньодобового при-
росту від народження до відлучення було помічено серед тварини ПМП з алелем 
BM1818258 (865 ± 38 г).

За локусом BM1824 найвищу частоту мали п’ять алелів із довжиною 178, 180, 
182, 188 та 192 п.н. Найвищі оцінки середньодобового приросту від народження 
до віку 18 міс. було помічено серед тварини ПМП з алелем BM1824178 (648 ± 41 г).

Загалом було зауважено три алеля (BM1824178, TGLA22783, BM1818258), наяв-
ність яких у генотипі телиць ПМП забезпечували більш інтенсивний ріст живої 
маси та один (BM2113141), що пов’язаний із повільним зростанням живої маси 
в різні вікові періоди.
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