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Рис. 1. Співвідношення чисельності нащадків Drosophila melanogaster одержаних  

з використанням досліджуваних ароматизаторів 

Отже, використання даних ароматизаторів спричинило зниження чисельності особин. 

Найменш геннотоксичну дію продемонстрував ароматизатор «Білі ковбаски гриль» під час 

використання рекомендованої дози. 
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УДК 575.174.4 

Маргарита Крижановська, Олена Пилипчук 

(Тернопіль, Україна) 

 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ РОСПОВСЮДЖЕННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ ШЕРСТІ ТА 

СТРУКТУРИ ШЕРСТЯНОГО ПОКРИВУ У ПОПУЛЯЦІЇ FELIX CATUS  

В МЕЖАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 
 

У статті представлені частота розповсюдження Felis catus, які відрізняються по 

забарвленню шерстяного покриву та структури шерсті. Дослідження здійснювали за 

наявністю шести мутантних алелей, а саме: Agout,i Dilute, Long hair, Piebald spotting, White, 

Tabby. Експериментом охоплено місто Тернопіль, та окремі населені пункти Хмельницької 

області. 

Ключові слова: популяційна генетика, популяція домашніх котів, забарвлення шерсті, 

мутантні алелі. 

 

The article presents the frequency of distribution of Felis catus, which differ in the color and 

the structure of the wool. The investigations were carried out on the presence of six mutant alleles, 

as Agoutis, Dilute, Long hair, Piebald spotting, White, and Tabby. The experiment covered the city 

of Ternopil and some settlements of Khmelnitsky region. 

Key words: population genetics, population domestic cats, the color of wool, mutant alleles. 
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Біологічний вид підчас існування в природі пристосовується до конкретних умов 

існування, що сприяє поділу виду на популяції. Кожна популяція характеризується 

особливостями, які зумовлені певними генотипами. Співвідношення різних генотипів та 

частота різних алелей формує генетичну структуру популяції.  

Специфіка проведення популяційного наукового дослідження дозволяє отримати 

результати в так би мовити, «чистому вигляді», зокрема: уникати впливу побічних факторів, 

досліджувати явище в середовищі існуванні даного виду, спостерігати вплив природнього 

добору [5]. 

В останні роки в якості модельного об'єкта для генетичних досліджень часто 

використовується домашня кішка (Felis catus L.) це пов'язане, по-перше, з тим, що в 

популяціях F. catus висока частота легко ідентифікованих за зовнішнім виглядом тварин 

мутантних генів забарвлення і структури шерсті, чого ніколи не спостерігається в популяціях 

диких тварин. А по-друге, популяції кішок, незважаючи на спільне проживання з людиною, 

зберігають всі характеристики істинно природних популяцій, і тому багато завдань 

популяційної генетики ‒ роль генетичного дрейфу, штучного і природного відбору, 

мутаційного процесу і міграцій в зміні генних частот у часі і просторі ‒ можуть бути успішно 

проілюстровані на F.catus . 

Вченими різних країн було досліджено, що умови в яких перебувають F.catus впливають 

на ступінь вираженості експресивності генів або на кількісний прояв ознак [1]. 

Мета наукового дослідження полягає у розкритті особливостей прояву фенотипів, які 

відповідають за забарвлення та формування шерстяного покриву у популяції домашніх котів 

різних населених пунктів. 

Об’єкт досліджувався на території м. Тернополя, м. Хмельницького та смт Меджибіж, с. 

Требухівці Хмельницької області. 

Спостереження за об’єктами проводилися з 8:00 до 10:00 ранку і з 20:00 до 22:00 вечора, 

так як саме в цей час доби у особин F. catus спостерігається підвищена активність [3]. 

Всього було проаналізовано 150 особин F.catus. Встановлення генотипів здійснювалося 

методом візуального типування забарвлення шерстяного покриву тварин. Визначення частот 

мутантних алелей, які найчастіше зустрічались, проводилося по 6 генам забарвлення і 

структури шерсті. Досліджуванні гени забарвлення та структури шерсті подані у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Гени забарвлення та структури шерсті у F.catus 

Назва гена Символ 

Agouti aa 

Dilute dd 

Long hair ll 

Piebald spotting SS / Ss 

White WW / Ww 

Tabby tbtb 

 

Всі мутантні алелі, за винятком алелі l, впливають на забарвлення шерстяного покриву і 

характер його розподілу. Алель l у гомозиготних особин визначає довгу шерсть. Фенотипічні 

прояви алелей, їх взаємодія і повний розрахунок алельних частот докладно вивчені і описані 

раніше [2]. 

Протягом дослідження та збору матеріалу було опрацьовано особливості кожного локусу 

в алелях, які відповідають за забарвлення та структуру шерсті. Проаналізовані отримані 

результати подані в таблиці 2 та наочно представлені в діаграмі (Рис.1). 
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Таблиця 2. 

Кількість об’єктів F.catus на досліджуваних територіях 

Ген м.Тернопіль м.Хмельницький смт.Меджибіж с.Требухівці 

Agouti (a) 5 4 7 8 

Delite (d) 7 5 6 5 

Long hair (l) 3 9 4 7 

Piebald 

spotting (S) 
4 3 3 6 

White (w) 8 5 7 4 

Tabby (tb) 9 9 6 7 

 

Виходячи з одержаних спостережнь треба зазначити, що найбільша частота зустрічей 

особин з геном Agouti спостерігається у селі Требухівці та смт Меджибіж, а на території 

інших регіонів популяція коливалася в середніх межах (4-5 особини). 

 
Рис.1. Частота найбільш поширених генів на досліджуваних територіях 

 

Мутантний алель Delite визначався найбільшою частотою у місті Тернополі, у смт 

Меджибіж було зареєстровано 6 особин, а в селі Требухівці та місті Хмельницькому по 5 

особин. Алель Long hair характеризуються середнім значенням частот від 4 до 6 особин, 

найбільше значення мутантного алеля було встановлено на території міста Хмельницького 9 

довгошерстих особин. Найнижча частота особин, з геном Piebald spotting зустрічаються на 

усіх територіях і коливаються в межах 3-6 особин. Частота гену Wnite проявляється у всіх 

регіонах по різному, найяскравіше виражений домінантний показник був зареєстрований у 

місті Тернополі та смт. Меджибіж. В результаті дослідження було виявлено мутантний алель 

Tabby, який відноситься до найбільш розповсюдженого на всіх досліджуваних територіях і 

частота його коливається в  межах 6-9 особин, який  зростає прямо пропорційно зростанню 

чисельності популяції. 

Частота мутантних і нормальних алелей генів забарвлення характерні для кожної 

популяції і відображають її генетичну структуру популяції. Виходячи з цього було доведено, 

що в містах знаходяться чорні кішки, які більш резистентні до стресу міського середовища, 

ніж їх побратими з забарвленням «дикого типу» [2, 7].  

Отже, виходячи з дослідження можна зазначити, що забарвлення шерсті визначаються 

певними генами, співвідношення, яких залежить від середовище існування. На всіх 

досліджуваних територіях було виявлено всі мутантні алелі проте було зафіксовано різне 

коливання їх частот. Різноманітність забарвлень шерсті Felix catus на різних територіях 

суттєво не відрізняється, це в свою чергу пояснюється міграцією , та дрейфом генів  особин 

на ареалах поширення. 
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УДК 57.08:613.2 

Ігор Шарун, Ірина Кулакова, Нінель Кононіхіна  

(Дніпро, Україна) 

 

ЛАКТАЗНА НЕДОСТАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВЕДЕННЯ  

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

У статті висвітлені результати досліджень, проведених зі студентами коледжу, які 

страждають на лактазну недостатність, що не дозволяє їм вживати в їжу молоко і 

молочні продукти. Розкриті можливості запобігання порушень роботи кишківника, 

пов’язаних з лактазною недостатністю. 

Ключові слова: лактоза, лактаза, ентероцити, моносахариди, дисахариди, ферменти, 

лактазна недостатність, цитозин, тимін, каріотип. 

 

The article outlines results of investigations carried out with the students of our medical 

college who suffer from lactase deficiency which does not allow them to assimilate milk and dairy 

products. Besides, opportunities of preventing the intestine disorders connected with lactase 

deficiency are revealed.  

Key words: lactase, lactose, monosaccharides, disaccharides, lactase deficiency, cytosine, 

thymine, karyotype. 

 

Несприйняття молока та молочних 

продуктів через вміст у них лактози – 

достатньо розповсюджена проблема, з якою 

зіштовхується кожна п’ята людина. В 

організмі людини засвоєнню лактози 

молока сприяє білок-фермент лактаза. Як 

з’ясувалось, цей фермент утворюється не в 

усіх людей. За останніми даними, 

недостатність лактази спостерігається 

більше ніж у 20% європейців. Це означає,        Рис. 1. Лактоза 

що в Україні їх більше 9 мільйонів. Але багато людей не обізнані з цією проблемою і не 

розуміють всієї серйозності ситуації.  
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