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Do niedawna w przetwórstwie mleczarskim największą
uwagę poświęcano zawarlości tłuszczu w mleku, obecnie
nastąpił intensywny rozwój produkcji wyrobów, których
najwazniejszym składnikiem jest białko. Mleko produko-
wane w Polsce charakteryzrrje się jednak dlżo ntższąza-
wartościąbiałka, azwłaszcza kazeiny w stosunku do mle-
ka pozyskiwanego w krajach przodujących w produkcjl
mleka (4).

Jednązmożliwości zwiększania zawaftości białka w mle-
ku i poprawy jego właściwości technologicznych jest pro-
wadzenie kojarzeń i selekcji z uwzględnieniem dziedztcz-
nego polimo rflzmu białek m l eka.

Polimorfizm w języku angielskim najlepiej oddajądwa
słowa: róznorodność lub róznopostaciowość (22). Białka
wytwarzane w wymieniu mogąwystępowac rł, róznych for-
m ach j ako ś c iowyc h. Zj awi s k o to j e st zj aw i ski em dzi e dzi cz-
nym i nazywane jest polirnorfizmem genetycznym białek.
Różnice budowy między wariantami tych samych białek
sąniewielkie i ograniczone do zamiany 1-2 aminokwasow
na inne w łańcuchu polipeptydowym, Zrniany te, mimo ze
są niewielkie, wystarczają do ich rozrożniania za pomocą
istniejących metod.

Białka mleka syntetyzowane w gruczole nlecznym po-
dzielić można na dwie grupy: kazeinę i białka serwatki. Są
one substancjarni niejednorodnymi, w skład pierwszej grupy
wchodzą: kazeina alfa-S, (CSNlSl), kazeina alfa-S,
(CSN2S2), beta kazeina (CSN2) i kappa kazeina (CSN3).
Poglądy o istnieniu jeszcze innych, np. gamma kazeiny (18,
27), straclły na aktualnoś ci, gdyż okazało się, ze są tworem
degradacji procesów chemicznych stosowanych w bada-
niach (22). Natomiast drugą grupę stanowią bi ałka serwat-
ki, z których dwa najwazniejsze ilościowo to beta-lakto-
globulina (LGB) i alfa-laktoalbumina (LALBA).

P ierwsze badania dotyczape polim orfi zmu genetyczne-
go białek mleka krowiego prowadzone były przez Aschaf-
fenburga i Drewry'ego (l), Na początku zauwazono poli-
morfizm LGB rnleka, w obrębie ktorej wyodrębniono czte-
ry warianty genetyczne: A, B, C i D (3, 9,2I). Polirnorficz-
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ny charakter LALBA stwierdzono u ras indyjskich i nie-
których afrykanskich - pochodnych zebu (5). W 1961 r.

Aschaffenburg i Drewry (2) przy pomocy elektroforezy
bibułowej wykazali genetyczne zróżnlcowanie CSN2
i stwierdzili występowanie trzech podfrakcji beta-kazeiny
A, B i C u europejskich ras, równiez za pomocą elektrofo-
rezy żelowej w środowisku zasadowym wyrózniono pięć
podfrakcji CSN2, A, B, C, D i E rożniących się składern
aminokwasowym i niektórymi cechami fizykochemiczny-
mi (9, 30). Podfrakcja CSN2A nie jest jednorodna, a w śro-
dowisku kwaśnym można jąrozdzieltć na trzy odrniany:
A,, A, i A., rózniące się zawartością histydyny i mogące
rvystępowac w mleku krów pojedynczo lub paranli, albo
jednaz nich z innąpodfrakcją ( l5,26). Polimorfizm CSN3
stwierdzony został przez Schrnidta (2B) oraz Grosclaude
i wsp. (8), którzy wykryli dwie podfrakcje CSN3 A i B,
ltwarunkowane parą kodominujących alleli CSN3A
i CSN3B.

Odkryte odmiany białek, odpowiadające allelom ich ge-
nówpodano w tab. l.

Dziedziczenie odnrian białek przebiega według reguł
Mendla, bez dominowania, fenotyp odpowiada ściśle ge-
notypowi. Dla przykładu: homozygoty oznaczone są: A/A,
BlB,ClC, a heterozygoty A/B, C/B itp. Jeśli jedno zrodzi-
ców ma AlA, a drugie B/B, to potomek będzie A/B ijeśli
jest to krowa, to w jej mleku będą obie odmiany. Nie ma
osobników bez żadnej odmiany ani z większą|iczbąniż
dwie. Wszystkie wyróznione odmiany nie podlegająwpły-
wom środowiska. Są to typowe allele wielokrotne.

Budowa i właściwości białek mleka są bardzo specy-
ficzne i złożone, stanowią one około 95%o caŁoścl substan-
cji azotowych mleka tzw. azottt ogolnego. Skład frakcji
azotowych mleka krowiego przedstawiono na ryc. l.

Kazeina jest najważniejszym białkiem w mleku krowim
- jej zawartość waha się w granicach 2,4-2,60ń. Kazeina
posiada wysoką warlość biologiczną dolównującą białku
mięsa i znacznlę przewyższającą wartość białekzboż, a na-
wet roślin strączkowych (27).Białka kazeinowe mozna
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Summary ,] . :

The nutritional]Vilue of rnilk is primarily determined by thi content'of total proteiń whereaŚ, its technological
value by the contribution of adequate protein fractions (genetically conditioned), particularly casein, which
constitutes about 75-85Yo of total milk protein content. Practical utilization of markers in the selection of
dairy cattle is becoming of particular interest for milk processing. Numerous studies indicate that in comparison
to cows with AA CSN3 geno,tvpe, milk obtained from cows with BB and AA CSN3 genotype is distinguished by
a shorter coagulation time (by I0-30oń), higher curd firmness (by 20-I00oń\ and yield of fresh and ńature
Parmesan and Cheddar cheeses (by 5-8%), as well as higher conversion of total nitrogen in Cheddar, Camembert
and Gouda cheeses (by 2a%). These findings have enabled us to recognŁe the CSN3 gene to posses a favorable
and strong pleiotropic effect,



Ryc. 1. Skład frakcji azotowych mleka krowiego (16)

wytrącić z mleka kwasem lub podpuszczką. kazemkaze-
ina stanowi około 80% całego białka mleka. Z punktu wi-
dzenia pro dukcj i s erów j est to naj wazniej sza częśc b iałka.
W serwatce natomiast pozostająbiałka serwatkowe po wy-
trapeniu kazeiny. Pomimo żebiałka serwatkowe sąbardzo
waftościowe w zywieniu człowieka, sąone, niestety, w du-
żej mierze mamowane przeznagminne w Polsce odprowa-
dzanie tchprzez mleczamie do ścieków.

W latach 90. pojawiło się wiele publikacji na temat
związkllpolimorfizmu białek mleka z cechaml, produkcyj-
nymi. Opisywano róznego rodzaju współzależności i po-
wiaąania róznych genotypów białka mleka z lepszą lub
gorszą produkcj ą mleka, białka i tŁlszczu, jak równiez pro-
centową zawartością białka i tłuszczu , różnąprzydatnością
mleka do przerobu, a nawet ze wzrostem i rozwojem mło-
dychzwierząt. Poszukiwano sprzęzeń między genami biał-
ka mleka i genami cech ilościowych, Wobec tego, że wpływ
na cechy jest wielogenowy, a geny te ułozone są na wielu
chromosomach, takie proste zalezności nie sąmozliwe, Naj-
częściej wyniki były ze sobą sprzeczne, a tylko w niewielu
przypadkach pokrywały się. Zbadań Ziemińskiego i wsp.
(33) wynika, ze krowy z fenotypem BB LGB posiadały
większą wydajność mleka t tŁlszczu w porównaniu z kro-
wami posiadajapymi genotypy AB i AA LGB.

Wś ró d wari arrtów LGB najw y ższąwydaj no ś ć mlęka za-
obserwowano u homozygot AA, nieco nizszą u heterozy-
got AB l najniższąu homozygot BB (29), Z tych samych
badań wynika, ze procent th§zczubył wyższy w grupach
genotypowych AB, BB niż w przypadku homozygot AA.
Wydajność mleka za305 dni laktacji wyższabyłaprzy wa-
riantach AA i AB CSN3. Białko mleka homozygot BB LGB
zawieru w sobie więcej kazeiny niż białko produkowane
przezhomozygoty AA, heterozygoty AB zaś mieszczą się
pośrodku QĄ. Ma to ogromne znaczenie dla technologii
pro dukcj i s erów. Czerni awska-P iaJkowsk a (6), analizlj ąc
populację 34ż krów z różnym udziałem genów bydła hf,
nalwyższą frekwencję allelu B BLG (0,763) stwierdziła
w grupie genotypowej krów od 50,1 do ]5,)Yohf.

O warlości odżywczej mleka decyduje przede wszyst-
kim ogolna zawartość białka, natomiast o jego przydat-
ności technologicznej - udział odpowiednich (uwarunko-
wanych geneĘcznie) j e go frakcj i, szcze gólnie k azeiny, któr a
stanowi ok. '7 5-850ń całości zawartośct białka mleka ( 19).

Białka kazeinowe syntetyzowane są w komórkach na-
błonkowych gruczołu mlekowego i wydzielane do kanali-

Tab. 1. Genetyczne warianty białek mleka krów
(22,23)

Kazeiny

- alla S., (CSNlS1)

- alla S, (CSN2S2)

- bela (CSN2)

- kappa (CSN3)

Białka seruatki

- alla-laktoalbumina (LALBA) | R, g xx

- beta-laktogl0bulina (LGB) | n, 0, c, 9x, 6x, px, 6x

A,B,c,D,E
A,B,c,D

A (A1, A2, A3), B, c, D, E

A,B

Objaśnienia: x bardzo rzadkie, XX nie występująu eu-
ropejskich ras

ków mlekowych w postaci miceli kazeinowych. Szczegól-
nąfunkcjęw strukturze miceli kazeinowych odgrywa CSN3.
Dodanie do mleka cielęcej podpuszczki lub reniny używa-
nej w przemyśle serowarskim powoduje hydrolizę CSN3
między 106 a 107 aminokwasem, co w konsekwencji pro-
wadzi do interakcji między micelami, zapoczątkowljąc
koagulację mleka i powstanie skrzepu. Stwierdzono istot-
ny wpływ polimorfizmu beta-laktoglobuliny na wydajność
oraz kwasowość, krzepliwość mleka oraz kappa-kazeiny
na wydajnośc, zawartość białka orazkrzepliwośc (10, 11).
U krow z odmianągenotypowąBB kappa-kazeiny stwier-
dzono większą wydajność mleka, tŁtlszczll i białka, nato-
miast u bydła z odmianą AB kappa-kazeiny zanotowano
wyższą procentową zawaltość tłlszcztl i białka w mleku
za laktacj ę 3 05 -dniową (25 ).

Mleko pochodzące od krów o genotypach BB kappa-
- kaze iny wykazyw ało najniższy czas W zepliwo ś ci i naj wyż -
szą stabilnoś ć tenniczną. Znacznie wyższymczasem krzep-
liwości charakteryzowało się mleko zawterujące kappa-ka-
zeinę AA (7),

Pomimo 7icznych, choć nie zawsze zgodnych ze sobą
wyników badań, dĄązalważyć się dwie bardzo ważne za-
lezności między polimorficznym charakterem białka mle-
ka a jego wydajnością i przydatnością technologiczną do
produkcji serów dojrzewajapych. Llczne badania wykaza-
ły, że mleko pozyskiwane od krów o genotypie BB i AB
CSN3, w porównaniu z krowami o genotypie AA CSN3,
odznacza się krótszym o 10-30% czasem koagulacji, więk-
szą o 20-100oń zwięzłością powstałego skrzepl, wyższą
o 5-8%o wydajnością świezego i dojrzałego sera parmezan
i cheddar oraz większąo 2-4oń konwersją azotu całkowite-
go w serach cheddar, camembert i gouda. Wyniki tych ba-
dań pozwol1ły lznac CSN3 za gen o korzystnym, silnym
dzjałanil plejotropowym (17, 22, 3 I, 3 4).

Fizjologiczna rola białka serwatki LGB nie jest ostatecz-
nie wyjaśniona. Istniejąprzesłanki, by sądzic, żebierze ona
udziałw transporcie witaminyA (20). Krowy z genotypem
BB LGB produkują mleko z wyższą zawańością kazein,
o wyższej zawartości tłllszczll, natomiast krowy o genoty-
pie AA LGB produkują mleko o większej zawarlości bia-
łek serwatkowych i ogolnej zawafiości białka mleka. Czas
flokulacji, czy7i tworzenia skrzepu kazeinowego jest krót-
szy w przypadku LGB AA ( 1 4, 1 7). Koncentracja poszcze -
gólnych frakcji białek mleka i wzajemne związki między
nimi zależąo d formy polimorfi c znej białka, uwarunkowa-
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nej mutacją, która przejawia się zastąpieniem w danej po-
zycji jednego lub nawet kilku aminokwasow przez inne.
Te stosunkowo niewielkie zmiany w łańcuchu polipepty-
dowyrrr mająznaczny wpływ na skład chemiczny i właś-
ciwości fizykochemiczne całkowitego białka mleka (l7,
)) )1\

W świetle najnowszych badań, rozszerzente oceny skła-
du chemicznego mleka krowiego na wskazniki przydatrro-
ści technologicznej stanowi bardzo obiecujący element
genetyczny doskonalenia jakości nrleka. Centrum LLwagi

skLLpia się na białkach rnleka, które bezpośrednio zaanga-
zowane są w róznicowaniu składu chemicznego oraz od-
grywają głównąrolę w procesach przetnysłowego przetwór-
stwa rnleka (13).

W piśmiennictwie z zakresu genetyl<i zwievąt gospo-
darskich pojawiają się opinie i dyskusje, podkreślające
konieczność współpracy nriędzy przedstawicielanli dwóclr
nretodologii kon struowan i a programów hodowlanych : tra-
dycyjne_j opafiej na statystyce lnatematycznej oraz nowej
- wywodzącej się z biologii rnolekr,rlamej. Jednym z naj-
bardziej efektywnych przykładow tego kierr,rnku w genety-
ce i hodowli bydła mlecznego są badania nad genami ko-
dującylni białka tnleka, azwłaszcz,a jednym z nich CSN3.
Gen ten z1ol<alizowany jest na 6 chromosomie u bydła, Nie-
stety, badania populacyjne wyl<azały, ze częstość poząda-
nego allelu B jest bardzo nisl<a i systcmatycznie spada.
Zaproponowano, aby genotyp CSN3 L|znac za ekonotlicz-
nie istotne kryterium w doskonalenitr przydatności techno-
logicznej rnleka. Zaistniała zatem pilna potrzeba opraco-
wania metody pozwalającej na szybkie oznaczenie genoty-
pu CSN3 u buhajów, które w decyduja.cyln stopniu wpły-
wają na strukturę genetyczną populacji hodowlanej. Jak
wiadorno jednak, geny białka nie ulegają ekspresji u buha-
jow, stąd zadanię to wymagało zastosowania nowych me-
tod. Materiałem do badań były plemniki buhajów doświad-
czalnych. Mozliwe są dwa sposoby wbudowania genotyprr
CSN3 w system oceny i selekcji bydła: określenie genoty-
pu allel B CSN3 w rejony intensywnej przetwórczości mle-
czarskiej oraz określenie genotypu u buhajów młodych,
będących w trakcie oceny; buhaje z korzystnym genoty-
pem CSN3 powinny otrzymac dodatkowe preferencje
w rankingu BLUP-Animal Model (l l, 12),

Wyniki badań upoważniają do wniosku, że genetyczne
warianty białek mleka mogą znaleźć zastosowanie jako
dodatkowe parametry selekcyjne prowadzące do niewiel-
kiego wzrostu koncentracji białka w mleku (o około 0,1
j edno stki procentowej ) z jedno czesn ą poprawą właśc iwo ś-
ci techno|ogicznych mleka i zwiększeniem wydajności sera,
Należy podkreślic, ze przedsięwzięcie takie powinna po-
przedzić odpowiedni a analiza ekonomiczn a (I7).

W niedalekiej przyszłościna\eży spodziewać się dużych
nacisków ze strony przetwórstwa mleczarskiego, aby do
hodowli wybrać krowy i buhaje o genotypach BB CSN3
lub w ostateczności AB CSN3. Niestety, w Polsce przewa-
ża genotyp AA.

W niektórych krajach (Niemcy, Holandia) w wykazach
testowych buhajów podawany jest juz genotyp CSN3. We
Francji buhaje o genotypie BB są premiowane przy ocenie
dodatkowyrni punktami (10, l2).
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