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Skład siary krów moze podlega ć znacznym zmianom
w zalężności od rasy, wieku, żywienia, systemu utrzy-
mania, uĄztkowania, stanu zdrowia krów (3,20,30-32).
Skutkiem tego moze byó obniżonapodaż immunoglo-
bulin dla noworodka i niższa ich przyswajalność, co
powoduje wzrostzachorowań i śmiertelności cieląt. Ist-
nieje wiele metod stymulacji odporności cieląt(26,3I,
32), jednak najważniejsze jest wykorzystanie natural-
nych właściwości pochodzącej od matki siary.

Wyniki wielu badań wskazuj ą na istrrienie za|ężności
między układem polimorficznym białek mleka krów
a ich wydajnością składem i cechami technologicz-
nymi mlek a (4, I 5, I], 24). Genetyczne warianty bia-
łek mleka współdecydują o jakości skrzepu, wpłyrva-
jąna czas koagulacji i termostabilność (1, 13, 16,2I,
2ż, 27). Istotne znaczenia dla wykorzystania przez
cielęta immunoglobulin jak i innych składników siary
mogą mieć jej cechy fizyko-chemiczne, które podob-
nie jak w przypadku mleka watunkowane są głównie

udziałem i wz aj emnymi pro p o rcj ami p o s zcze gó lnyc h
frakcj i białkowych, ale równie ż poziomem składników
mineralnych,laktozy i in. (1, 8, 19).

Celem podjętych badań było określenie wpływu
genety cznego polimorfizmu betalakto globuliny na
skład, niektóre cechy technologiczne siary krów oraz
poziom immunoglobulin w surowicy krwi ich cieląt.

Matetiał i metody

Próbki siary pobierano bezpośrednio po wycieleniu z
pierwszego pełnego doju od J9 krow rasy czamo-białej.
Zawartośc suchej masy, białka, tłuszczu i laktozy mierzo-
no przy uzyciu Milco-Scan 133B, Foss Electric. Poziom
immunoglobulin klasy G, M i A określano metodąradial-
nej immunodyfuzji (RID KitBinding Site). Oznaczonotak-
ze kwasowość siary (pH, 'SH), jej termostabilność (próba
alkoholowa) oraz krzepliwość (próba Schema). Cielęta siarą
matek pojono'dwa razy dziennie, Krew od cleląt pobierano
po trzeciej dobie życia, a w uzyskanej surowicy metodą
refraktometrycznąmierzono ilość białka całkowitego i po-
dobnie jak w siarze metodąradialnej immunodyfuzliudział
immunoglobulin klasy G, M i A.+r Badania rcalizowane w ramach grantu KBN 5 PO6E 028 17
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Genetyczny polimorfi zm B-laktoglobuliny (B-LG) określa-
no metodą PCR. W zależnoścj od genotypu B-LG próbki
siary podzielono na trzy grupy: I siara krów o genotypie
AA 19 sztuk, II - siara krów o genotypie AB - 38 sztuk,
III - siara krów o genotypie BB 22 sztlki.

Skład siary krów, poziom wybranych cech technologicz-
nych oraz immunoglobulin w surowicy kr-wi cieląt anali-
zowano w zależności od genotypu B-laktoglobuliny przy
pomocy anallzy wariancji i testu Duncana,

Wyniki iomówienie

Zawartość suchej masy w siarze krów we wszyst-

betalaktoglobuliny - 16,650ń, najniższym zaś siara o
genotypie AA - I2,44Yo. Odwrotne za|eżnoścj odno-
towano dla zawartości tłuszczu. Wyższy, statystycz-
nie istotnypoziomtłuszczu odnotowano w siarze krów
o genotypie AA B-LG, Zawaftośó laktozy nię rożnlła
się istotnie między grupami, chociażnajniższąjej ilość
stwierdzono w grupie o genotypie BB, najwyższą w
grupie o genotypie AAB-LG. W dostępnym piśmien-
ńictwie nie znalęziono informacjt dotyczących anali-

wskazują na istotny statystycznie wpływ genotypu
betalaktoglobuliny na poziom białka całkowitego w
mleku krów. Mclean i wsp. (16) oraz Sowiński (24)
stwierdzili statystycznie istotnie wy ższą zaw artośc
tłuszczu w mleku krów o genotypie BB B-LG, nato-
miast Hill (11) taką za7ężnośc uzyskał dla genotypu

Tab. l. Skład siary krów (%) w zależności od genotypu beta-
laktoglobuliny G + s; n : 79)

AA B-LG (o I I% ntższązawartość tŁuszczu w mleku).
Autorzy jednocześnie wskazali, ze genotyp BB deter-
minowałtakżevryższązawartośćIaktozywmleku.

Najwyższą kwasowość potencj alną zmlerzono w
siarzę krow z genotypem BB B-LG (tab.2), anajniż-
sząw gtupie z genotypem AA. Podobnie pH siary krów

białka w mleku (23,24).
Termo stabilno ść s i ary produkowan e1 pr zez krowy z

genotypem AB B-LG - 2,58 oraz BB - 2,64 ml była
Ówukrótnie wyższaod siary krów genotypu AAB-LG
- I,2J ml. Krzepliwość siary była istotnie skorelowa-
na z jej termostabilnością (r : 0,94), czas krzepnięcia

wskazują żevryższy poziom krzepliwości siary prze-
Waczający 30 minut, nie wpĘłva negatywnie na wyko-
rzystanie immunoglobulin siarowy ch przez cielęta.

Poziom immunoglobulin klasy G (.yc. 1) w siarze
krow o genotypie BB betalaktoglobulin wynosił

A (.yc. 2 j 3), przy czym obserwowane dla klasy A
różnlcę między genoĘpem AA oraz AB i BB okazaĘ
się staty i wsp. (14) wska-
zująże P-LG. charaktery-
zuje łrry zmnleJszorleJ za-
warto ści białek serwatki.

Istotnie wyższa zawartość immunoglobulin w sia-
rze krów o genotypie BB betalaktoglobuliny związa-
nabyła z wyższąich ilością w surowicy krwi cieląt.
Poziom immunoglobulin klasy G u cieląt otrzymują-

, cych siarę od krów o ge ił
24,77 g/l, IgM - 2,23 gll o

około 3Ooń zawartość IgG i-
cy krwi cieląt pochodzących od krów o genotypie AA
B-LG, jednak odnotowane różnice nie były statystycz-
nie istotne.

Wyższy poziom białka i immunoglobulin w siarze
krów o genotypie BB B-laktoglobuliny wpłynął na

Objaśnienie: a, b, c - wartości oznaczone różnymi literanri róż-
niąsię istotnie przy p < 0,05

Tab.2. Cechy technologiczne siary krów w za|eżności od ge-

notypu betalaktoglobu|iny §+ s; n:79)
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Kwasowość (pH)
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wzrost zawartości immunoglobulin w surowicy klwi
cieląt. Jednocześnie wydłużony czas krzepnięcia i
wyższy poziom stabilności cieplnej uzyskany w sia-
rze krów o genotypie BB B-laktoglobuliny nie powo-
dował obniżenia ilości immunoglobulin w surowicy
krwi cieląt, co może sugerować, że wolniejsze two-
rzenlę się skrzepu w trawieńcu cieląt i sukcesywne
przemieszczanie się serwatki do dalszych odcinków
ich przewodu pokarmowego może wpĘnąć korzyst-
nie na stopień wykorzystania immunoglobulin zawar-
tych w siarze.
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