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BADANIA MOLEKULARNE I CYTOGENETYCZNE  
W OCENIE CECH UŻYTKOWOŚCI ROZRODCZEJ  

LOCH RASY PBZ I WBP  
 

Streszczenie 
 

Badaniami objęto 160 loch rasy pbz i 173 lochy rasy wbp pochodzących z 12 stad za-
rodowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W badaniach 
uwzględniono następujące cechy charakteryzujące rozród loch: wiek pierwszego i kolej-
nych oproszeń, liczbę prosiąt żywo urodzonych od pierwszego do szóstego miotu, liczbę 
prosiąt w wieku 21 dni od pierwszego do szóstego miotu oraz okresy międzymiotów. 

Stosując metodę PCR – RFLP określono genotypy loch pod względem genów: 
RYR1/HhaI, ESR/PvuII, ESR/AvaI, ESR/MspA1I, CYP21/HaeIII, CYP21/NciI oraz 
IGF1R/Cfr42I. Wykorzystując wieloczynnikową analizę wariancji określono wpływ 
genotypu pod względem analizowanych genów na cechy charakteryzujące rozród loch. 

Określono prawidłowości kariotypów 40 loch (20 rasy pbz i 20 rasy wbp), po-
wierzchnię chromosomów płci i autosomów oraz wielkość struktur chromosomowych – 
powierzchnię bloków heterochromatyny centromerowej i obszarów jąderkotwórczych 
(Ag-NOR) uważanych za markery genetyczne cech użytkowości rozpłodowej loch. 

W badanej grupie loch ras pbz i wbp stwierdzono różnice w wartościach cech do-
tyczących rozrodu. Łączną liczbę prosiąt żywo urodzonych w czterech oraz pięciu ko-
lejnych miotach stwierdzono istotnie statystycznie wyższą u loch rasy pbz, które rów-
nież odchowały średnio więcej prosiąt od loch rasy wbp w trzecim i czwartym miocie 
oraz łącznie w czterech miotach. Analizując wiek pierwszego oproszenia oraz średnią 
długość trwania kolejnych okresów między miotami zaobserwowano, że lochy rasy pbz 
były istotnie statystycznie młodsze w dniu pierwszego oproszenia w porównaniu z lo-
chami rasy wbp. Dłuższe okresy między kolejnymi porodami u loch rasy pbz spowo-
dowały odwrócenie sytuacji po sześciu miotach.  

Analizując wpływ poszczególnych genotypów na wartość analizowanych cech do-
tyczących rozrodu u loch rasy pbz i wbp stwierdzono, że pojedyncze geny w różny 
sposób kształtują ich poziom. W badanej grupie loch rasy pbz zaobserwowano, że: 
największa łączna liczba prosiąt żywo urodzonych w sześciu miotach wahała się od 
70,62 (genotyp RYR1/HhaI CC) do 75,31 (genotyp CYP21/HaeIII AA), łączna liczba 
prosiąt odchowanych do 21. dnia życia w sześciu miotach od 66,69 (genotyp 
RYR1/HhaI CT) do 73,27 (genotyp CYP21/HaeIII AA), lochy o genotypie AA 
CYP21/HaeIII były najmłodsze (330 dni) w czasie pierwszego oproszenia, a najkrótszy, 
wynoszący 179,44 dni średni okres międzymiotu od pierwszego do szóstego oproszenia 
odnotowano u loch o genotypie AB ESR/PvuII. W badanej grupie loch rasy wbp stwier-
dzono, że: największa łączna liczba prosiąt żywo urodzonych w sześciu miotach wahała 
się od 75,40 (genotyp CYP21/NciI AA) do 85,16 (genotyp IGF1R BB), łączna liczba 
prosiąt odchowanych do 21. dnia życia w sześciu miotach od 67,05 (genotyp IGF1R 
BB) do 68,30 (genotyp ESR/AvaI MW), lochy o genotypie BB IGF1R były najmłodsze 
(323,67 dni) w czasie pierwszego oproszenia, a najkrótszy wynoszący 168,43 dni średni 
okres międzymiotu od pierwszego do szóstego oproszenia odnotowano u loch o genoty-
pie CC RYR1/HhaI.  

Lochy posiadały prawidłową liczbą chromosomów charakterystyczną dla gatunku 
i płci 2n = 38,XX. U loch rasy pbz zaobserwowano mniejszą średnią powierzchnię 
chromosomów w płytce metafazowej w porównaniu z badaną grupą loch rasy wbp.  
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MOLECULAR AND CYTOGENETIC EXAMINATIONS  
IN ASSESSMENT OF REPRODUCTION PERFORMANCE 

TRAITS IN THE POLISH LANDRACE  
AND POLISH LARGE WHITE SOWS 

 
Abstract 

 
The research included 160 Polish Landrace sows and 173 Polish Large White sows 

from 12 pedigree herds in the Kujawsko-Pomorskie Province. The following traits de-
termining sow breeding were taken into account: the age at the first and subsequent 
litterings, number of piglets born alive in litters one to six, number of piglets at the age 
of 21 days in litters one to six, and inter-litter periods.  

Using the PCR-RFLP method, sow genotypes were determined in terms of 
RYR1/HhaI, ESR/PvuII, ESR/AvaI, ESR/MspA1I, CYP21/HaeIII, CYP21/NciI genes as 
well as the IGF1R/Cfr42I gene. Utilizing the multivariate analysis of variance, the in-
fluence of the genotype on the traits determining sow breeding was established in terms 
of the genes analysed. 

The karyotype regularities of 40 sows (20 Polish Landrace and 20 Polish Large 
White) were determined, as well as sex chromosome and autosome surfaces, and chro-
mosome structure sizes – the surface of centromere heterochromatin blocks and nucleo-
lar organizer regions (Ag-NOR) regarded as genetic markers of sow breeding perform-
ance traits. 

Within the sows group analysed of the Polish Landrace and the Polish Large White 
breeds, differences were found in the values of traits related to breeding. The total num-
ber of piglets born alive in the four and five subsequent litters was found to be signifi-
cantly higher in the Polish Landrace sows, which also reared on average more piglets 
than the Polish Large White sows in the third and fourth litter, and collectively in the 
four litters. Analysing the age at the first littering and the average length of the periods 
between subsequent litters, it was found that the Polish Landrace sows were signifi-
cantly younger on the day of the first littering in comparison with the Polish Large 
White sows. Longer periods between the following litterings in the Polish Landrace 
ewes meant that the situation was reversed after six litters. 

Analysing the influence of particular genotypes on the value of the characteristics 
analysed concerning breeding in the Polish Landrace and the Polish Large White sows, 
it was found that individual genes affect their level in different ways. In the group of the 
Polish Landrace sows examined it was found that the highest total number of piglets 
born alive in six litters was between 70.62 (RYR1/HhaI CC genotype) and 75.31 
(CYP21/HaeIII AA genotype), total number of piglets reared until day 21 of their lives 
in six litters ranged from 66.69 (RYR1/HhaI CT genotype) to 73.27 (CYP21/HaeIII AA 
genotype), sows with the AA CYP21/HaeIII genotype were the youngest at the time of 
the first littering at 330.05 days, and the shortest average inter-litter period of 179.44 
days from the first to the sixth littering was noted in sows with the AB ESR/PvuII geno-
type. In the group of the Polish Large White sows examined it was found that the high-
est total number of piglets born alive in the six litters was between 75.40 (CYP21/NciI 
AA genotype) and 85.16 (IGF1R BB genotype), total number of piglets reared until day 
21 of their lives in the six litters was from 67.05 (IGF1R BB genotype) to 68.30 
(ESR/AvaI MW genotype), sows with the BB  IGF1R genotype were the youngest at the 
time of the first littering at 323.67 days, and the shortest average inter-litter period be-
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tween the first and the sixth littering of 168.43 days was noted in sows with the CC 
RYR1/HhaI genotype. 

The sows demonstrated the adequate number of chromosomes, characteristic for 
the species and sex – 2n = 38,XX. The Polish Landrace sows had a lower average 
chromosome surface in the metaphase plate in comparison with the group of the Polish 
Large White sows examined. 
 
 

 




