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Artyku³ przegl¹dowy Review

Terminem �markery genetyczne� okre�la siê cechy jako�-
ciowe organizmu (zauwa¿alne w fenotypie osobnika), które
podlegaj¹ dziedziczeniu wed³ug prawa Mendla i mo¿na je
zidentyfikowaæ metodami biochemicznymi. Marker gene-
tyczny sam nie wp³ywa na poziom cechy ilo�ciowej, jest
tylko z ni¹ zwi¹zany przez zlokalizowanie, w tym samym
chromosomie, genów wyznaczaj¹cych marker i selekcjono-
wan¹ cechê ilo�ciow¹ (14). Do markerów genetycznych
zaliczane s¹, miêdzy innymi, bia³ka polimorficzne mleka,
zarówno kazeinowe, jak i serwatkowe.

Biosyntezê ka¿dego rodzaju bia³ka determinuje pojedyn-
czy locus. Geny bia³ek kazeinowych w kariotypie byd³a roz-
mieszczone s¹ na 6. parze chromosomów i zajmuj¹ prze-
strzeñ oko³o 200 kilo pz. Geny te s¹ sprzê¿one i maj¹ nastê-
puj¹c¹ kolejno�æ loci: as

1
®b®k. Gen a-laktoalbuminy

zlokalizowany jest u byd³a na 5. chromosomie, natomiast
locus b-laktoglobuliny mleka wyznaczono na chromosomie
11 (36).

Wystêpowanie poszczególnych frakcji bia³ek mleka uwa-
runkowane jest kodominuj¹cymi allelami wielokrotnymi.
Genetyczny polimorfizm bia³ek mleka istnieje w przypad-
ku obecno�ci dwóch lub wiêkszej liczby alleli w jednym
locus. Zmiany w sekwencji nukleotydów w genach bia³ek
mleka (wystêpuj¹ na skutek mutacji) prowadz¹ do zast¹pie-
nia w danej pozycji jednego lub kilku aminokwasów przez
inne (4, 7, 9, 26, 34, 36). W rezultacie powstaj¹ odmiany
genetyczne tych bia³ek. Ró¿ni¹ siê one struktur¹ pierwszo-
rzêdow¹, czyli sekwencj¹ aminokwasów. Takie zmiany
w ³añcuchu polipeptydowym bia³ek maj¹ znacz¹cy wp³yw

na sk³ad chemiczny i w³a�ciwo�ci fizykochemiczne mleka
jako surowca. Decyduj¹ o jego przydatno�ci technologicz-
nej, a tak¿e podatno�ci na dzia³anie enzymów proteolitycz-
nych w procesie trawienia (23).

Kazeina jest najwa¿niejszym bia³kiem mleka. Jej zawar-
to�æ w mleku krowim waha siê w granicach 2,4-2,6%, tj.
ok. 78% ogó³u bia³ek mleka (16). Obecnie wyró¿nia siê czte-
ry g³ówne frakcje kazeiny: as
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zawarto�ci¹ w mleku, ilo�ci¹ fosforu, sk³adem aminokwa-
sowym, mas¹ cz¹steczkow¹, punktem izoelektrycznym i licz-
b¹ form polimorficznych. Bia³ka kazeinowe wystêpuj¹
w postaci miceli o �rednicy od 25 do 300 nm. Du¿¹ rolê
w stabilizowaniu miceli odgrywaj¹ jony wapnia oraz fosfo-
rany organiczne i nieorganiczne. Przyjmuje siê, ¿e zasadni-
cz¹ czê�ci¹ umownie przyjêtego wnêtrza miceli s¹ mono-
mery as-, b- i inne �ladowe frakcje kazeinowe. Umown¹
zewnêtrzn¹ pow³ok¹ miceli s¹ cz¹steczki k-kazeiny (mimo
¿e ich czê�æ znajduje siê tak¿e we wnêtrzu miceli) i s¹ one
zasocjowane z as- lub te¿ z b-kazein¹. Hydroliza k-kazeiny
przez chymozynê (podpuszczkê) prowadzi do destabiliza-
cji miceli i do powstawania str¹tu kazeinowego, który za-
trzymuje znaczne ilo�ci t³uszczu i bia³ek serwatki (24). Ka-
zeina odgrywa równie¿ zasadnicz¹ rolê w odchowie potom-
stwa. Zwi¹zane jest to z jej wysok¹ warto�ci¹ od¿ywcz¹,
poniewa¿ jej cz¹steczka zbudowana jest z oko³o 20 ró¿nych
aminokwasów. Jest ona tak¿e g³ównym �ród³em wapnia
i fosforu dla m³odego organizmu. Warto�æ biologiczna ka-
zeiny dorównuje bia³ku miêsa i znacznie przewy¿sza war-
to�æ bia³ek zbó¿ oraz ro�lin str¹czkowych (24).
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Milk protein polymorphism as markers of production traits in dairy and meat cattle
Summary

The article presents a review of the results of a survey studying the relations between polymorphic forms of
cows� milk and its yield, chemical composition, physio-chemical traits as well as technological parameters and
calf rearing results.

The results of the research into the polymorphism of milk proteins have proven so reliable that genetic
variants of milk proteins have been introduced more and more frequently as additional selection parameters
in breeding surveys. This above all concerns b-lactoglobuline and k-casein genetic variants and their influence
on protein content and the technological traits of milk, particularly in regard to the requirements of the dairy
industry which prefers milk with better technological traits for cheese production. Most studies indicate
a higher content of crude proteins as well as casein proteins in milk from cows having the BB b-Lg and BB
k-Cn genotype. The BB k-Cn variant is also linked to milk production where there is a short coagulation time,
higher compactness of clot and yield of fresh and mature cheese. The relations between forms of milk protein
polymorphism and the results of calf rearing have not been unambiguously proved and are the subject of
further research.
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Bia³ka serwatkowe
stanowi¹ 0,6-0,7%
sk³adu mleka. Oko³o
75% tych bia³ek stano-
wi¹ albuminy, w�ród
których wyró¿niamy:
b-laktoglobulinê, a-
-laktoalbuminê oraz
albuminy surowicy
krwi. W�ród bia³ek
serwatkowych znajdu-
j¹ siê równie¿ immu-
noglobuliny, laktofe-
ryna, laktoperoksyda-
za oraz w niewielkiej
ilo�ci lizozym (28).
Wystêpuj¹ one w mle-
ku g³ównie w rozpro-
szeniu molekularnym.
S¹ enzymami bior¹cy-
mi udzia³ w metaboli-
zmie komórek gruczo-
³u mlekowego (31).
Bia³ka serwatkowe
charakteryzuj¹ siê du-
¿ym udzia³em amino-
kwasów egzogennych,
decyduj¹cych o ich
znakomitej warto�ci
od¿ywczej (10). Wyni-
ki niektórych badañ
wskazuj¹, ¿e b-lakto-
globulina uczestniczy
w transporcie retinolu,
który jest niezbêdny do
prawid³owego roz-
woju niemowl¹t oraz
w procesie prawid³o-
wego widzenia. Nato-
miast alfa-laktoalbu-
mina bierze udzia³
w syntezie laktozy (9).
Wg najnowszych ba-
dañ, bia³ka serwatko-
we zaliczane s¹ do bio-
logicznie aktywnych
zwi¹zków o w³a�ci-
wo�ciach: immunoak-
tywnych, antyoksyda-
cyjnych, antybakteryj-
nych, antywirusowych
i antynowotworowych
(28). b-laktoglobulina odgrywa kluczow¹ rolê w kszta³to-
waniu cech fizykochemicznych mleka oraz jego przetwo-
rów (9).

W mleku krowim wyró¿nia siê 6 g³ównych frakcji bia-
³ek. Nale¿¹ do nich: a-laktoalbumina, b-laktoglobulina,
as

1
-kazeina, as

2
-kazeina, b-kazeina i k-kazeina. Ró¿ni¹ siê

one poziomem zawarto�ci w mleku i liczb¹ form polimor-
ficznych (tab. 1).

Polimorfizm bia³ek mleka umo¿liwia okre�lanie ró¿nic i po-
dobieñstw miêdzy stadami w obrêbie ras oraz rejestracjê
zmian genetycznych spowodowanych selekcj¹ hodowlan¹

i naturaln¹. Najwiêksze ró¿nice genetyczne w obrêbie frak-
cji bia³kowych mleka wystêpuj¹ pomiêdzy dwoma typami
u¿ytkowymi byd³a, tj. mlecznym i miêsnym. W�ród ras mlecz-
nych zró¿nicowanie genetyczne jest niewielkie. Jest to zwi¹-
zane z prowadzon¹ od wielu lat prac¹ hodowlan¹ zmierza-
j¹c¹ do zwiêkszenia produkcyjno�ci mlecznej. U ras miês-
nych zró¿nicowanie wariantów genetycznych bia³ek mleka
jest natomiast bardzo du¿e, co zwi¹zane jest z ró¿nym po-
chodzeniem tych ras. Ró¿nice we frekwencji genów deter-
minuj¹cych polimorfizm bia³ek mleka pomiêdzy wybrany-
mi rasami mlecznymi i miêsnymi przedstawiono w tab. 2.
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Tab. 2. Frekwencja genów determinuj¹cych polimorfizm as
1
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u ró¿nych ras byd³a utrzymywanych w �rodkowowschodniej Polsce (15)
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Tab. 1. Charakterystyka bia³ek mleka (21)
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Od wielu lat prowadzone s¹ badania nad ustaleniem
zale¿no�ci miêdzy obecno�ci¹ ró¿nych markerów ge-
netycznych a cechami produkcyjnymi zwierz¹t. W ho-
dowli byd³a szczególn¹ uwagê zwrócono na geny bia-
³ek mleka. Badane s¹ wspó³zale¿no�ci miêdzy cechami
produkcyjnymi a dziedziczn¹ ró¿norodno�ci¹ bia³ek
mleka. Maj¹ one na celu znalezienie ewentualnych
markerów cech po¿¹danych dla hodowcy (18, 19, 32).
W odniesieniu do byd³a ras mlecznych badania te kon-
centruj¹ siê wokó³ zagadnieñ dotycz¹cych zale¿no�ci
miêdzy formami polimorficznymi bia³ek mleka a wy-
dajno�ci¹ mleka, jego sk³adem chemicznym oraz w³a�-
ciwo�ciami fizykochemicznymi i przydatno�ci¹ techno-
logiczn¹ (6, 7, 11, 15, 17, 18, 21, 31, 34). W tab. 3
przedstawiono wyniki badañ ró¿nych autorów dotycz¹-
ce wp³ywu wariantów genetycznych b-laktoglobuliny
i k-kazeiny na produkcyjno�æ wybranych ras byd³a
mlecznego.

Analogicznie podejmuje siê równie¿ badania zmie-
rzaj¹ce do okre�lenia polimorfizmu bia³ek mleka u krów
ras miêsnych i miêsno-mlecznych (5, 8, 13, 19, 20). Wy-
niki dotycz¹ce zwi¹zku genotypów b-laktoglobuliny
i k-kazeiny z produkcyjno�ci¹ krów ras miêsnych oraz
wynikami odchowu ich ciel¹t przedstawiono w tab. 4.

Pod wzglêdem form polimorficznych najbardziej
zró¿nicowanym bia³kiem jest b-laktoglobulina, przy
czym najczê�ciej identyfikowane s¹ jej trzy warianty,
tj. AA, AB i BB. Frakcja ta, obok k-kazeiny, budzi w�ród
badaczy najwiêksze zainteresowanie, choæ wyniki ba-
dañ nie zawsze s¹ zgodne, a czasami wrêcz sprzeczne.
Czê�æ autorów (8, 13) uwa¿a, ¿e genotyp AB b-Lg zwi¹-
zany jest z wiêksz¹ wydajno�ci¹ mleka. Odmienne wy-
niki uzyskali Bar³owska i Litwiñczuk (2), analizuj¹c
cechy produkcyjne krów rasy jersey. Stwierdzili oni,
¿e genotyp AA b-Lg zdecydowanie zwiêksza³ �redni¹
wydajno�æ mleka w porównaniu z heterozygotami AB
o 629 kg i homozygotami BB b-Lg o 694 kg. Na wy¿-
sz¹ produkcjê mleka krów o genotypie AA b-Lg wska-
zuj¹ równie¿ badania innych autorów (3, 11, 31, 33,
34) � tab. 3.

Wiêkszo�æ autorów podkre�la jednak najsil-
niejszy wp³yw na zawarto�æ sk³adników mleka
wariantów genetycznych b-Lg. Lodes i wsp. (21)
analizuj¹c sk³ad chemiczny mleka 801 krów
stwierdzili, ¿e w�ród siedmiu genotypów b-Lg
najwiêksz¹ zawarto�ci¹ bia³ka charakteryzowa³
siê b-Lg BC (3,76%), a kazeiny genotypy b-Lg
BC (2,97%) i b-Lg BB (2,85%), podczas gdy
genotyp b-Lg BW charakteryzowa³ siê najmniej-
szym poziomem bia³ka (3,44%) i kazeiny
(2,68%). Ilo�æ bia³ek w zale¿no�ci od genotypu
zmniejsza³a siê odpowiednio: BC > AD/BB >
AB > AA/BD > BW, a kazeiny BC > BB > AD/
AB/BD > BW/AA, natomiast kolejno�æ genoty-
pów wp³ywaj¹cych na poziom bia³ek serwatko-
wych by³a nastêpuj¹ca: b-Lg AA > AD > AB >
BC > BD > BB/BW. Z innych badañ (22, 26)
wynika, ¿e krowy o genotypie BB b-Lg produ-
kuj¹ mleko o wiêkszej zawarto�ci kazeiny, bia³-
ka ca³kowitego oraz t³uszczu ni¿ krowy o feno-
typie AA b-Lg. Te drugie z kolei produkuj¹ mle-
ko z wiêksz¹ ilo�ci¹ b-laktoglobuliny, bia³ek ser-
watkowych i sodu. Wiêkszy udzia³ bia³ek ser-
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Tab. 3. Zwi¹zek wariantów genetycznych b-laktoglobuliny i k-ka-
zeiny z wynikami produkcyjno�ci krów wybranych ras typu mlecz-
nego

Tab. 4. Zwi¹zek wariantów genetycznych b-laktoglobuliny i k-kazeiny
z produkcyjno�ci¹ krów ras miêsnych oraz wynikami odchowu ich ciel¹t
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watkowych w mleku produkowanym przez krowy o geno-
typie b-Lg AA jest konsekwencj¹ wiêkszej zawarto�ci b-Lg
w tym rodzaju mleka. Wg Hilla i wsp. (9), polimorfizm
b-Lg ma co najwy¿ej niewielki wp³yw na zawarto�æ bia³ka
w mleku, gdy¿ wyra�nie wiêksza ilo�æ bia³ek serwatkowych
w mleku produkowanym przez krowy o fenotypie b-Lg AA
jest prawie dok³adnie zrównowa¿ona przez mniejsz¹ zawar-
to�æ kazeiny. U krów o genotypie b-Lg BB sytuacja jest od-
wrotna. Lunden i wsp. (22) na dwóch rasach krów wykazali
znacz¹cy zwi¹zek miêdzy fenotypami b-Lg a liczb¹ kaze-
inow¹ oraz zawarto�ci¹ kazeiny. Genotyp b-Lg BB zwi¹za-
ny by³ z wy¿szymi warto�ciami w porównaniu z genotypa-
mi AA i AB b-Lg dla obydwu ras niezale¿nie. Autorzy ci
uwa¿aj¹, ¿e gen B b-Lg mo¿e byæ kandydatem do u¿ycia
podczas selekcji w celu zwiêkszenia efektywno�ci produk-
cji mleka, dostosowanej do produkcji sera. Wg Creamera
i Harrisa (4), odmiana A b-Lg przyczynia siê, w przeciwieñ-
stwie do odmiany B, do tworzenia bardziej zwiêz³ego skrze-
pu przy pH oko³o 7. Ta druga kojarzona jest natomiast
z szybsz¹ denaturacj¹ ciepln¹.

Niektórzy autorzy (1, 27) sugeruj¹, ¿e istniej¹ pewne za-
le¿no�ci miêdzy formami polimorficznymi b-Lg a odpor-
no�ci¹ krów na mastitis. Przewa¿nie wariant BB b-Lg koja-
rzony jest z mniejsz¹ zawarto�ci¹ komórek somatycznych.

Produkcyjno�æ krów ma du¿y wp³yw na przyrosty ciel¹t
pozostaj¹cych przy matkach. Wyniki badañ przeprowadzo-
nych na krowach rasy limousine i hereford oraz ich mie-
szañcach z cb wykaza³y wp³yw genotypu b-Lg na przyrosty
masy ciel¹t (13, 19). �rednie dobowe przyrosty masy ciel¹t
odchowywanych przez matki rasy hereford o gentypie AB
b-Lg (861,3 g) by³y o 115,7 g wiêksze w porównaniu z przy-
rostami ciel¹t odchowywanych przez matki o genotypie AA
i o 33 g w porównaniu z homozygotami BB b-Lg. Takie
dobowe przyrosty masy ciel¹t od krów z genotypem AB
b-Lg pozwoli³y na uzyskanie wiêkszej ich masy w 210. dniu
¿ycia (207,4 kg) w przeciwieñstwie do potomstwa homozy-
got BB (192,7 kg) i AA (184,1 kg). Henderson i Marshall
(8) na wielorasowej populacji byd³a miêsnego równie¿ wy-
kazali, ¿e najmniejsze wyniki odchowu charakteryzowa³y
cielêta matek o genotypie AA b-Lg. Krowy te cechowa³a
tak¿e najni¿sza mleczno�æ (tab. 4). Odmienne wyniki uzys-
kali Dobicki i wsp. (5) w badaniach na krowach rasy charo-
laise oraz mieszañcach czb × ch.

Zdaniem Ryniewicz i wsp. (30), struktura fizyczna, tj.
zwarto�æ skrzepu kazeinowego, decyduj¹ca o ³atwo�ci i szyb-
ko�ci jego trawienia, zwi¹zana jest tak¿e z formami poli-
morficznymi bia³ek mleka. Najwy¿szy stopieñ hydrolizy
bia³ek stwierdzono dla heterozygot AB b-Lg. Mo¿e to mieæ
wp³yw na wiêksz¹ jego przyswajalno�æ.

Bia³kiem mleka, które wzbudza najwiêksze zaintereso-
wanie w�ród badaczy jest k-kazeina. Jej warianty genetycz-
ne ³¹czone s¹ z cechami u¿ytkowo�ci mlecznej krów oraz
z przydatno�ci¹ mleka do przetwórstwa, a w szczególno�ci
do produkcji serów.

Z regu³y genotyp k-Cn AA jest ³¹czony z wiêksz¹ wydaj-
no�ci¹ mleczn¹ w przeciwieñstwie do BB, natomiast AB
z produkcj¹ mleka na poziomie po�rednim (2, 3, 11, 31) �
tab. 3. Potwierdzeniem tej zale¿no�ci s¹ równie¿ wyniki
badañ przeprowadzonych na bydle czarno-bia³ym z ró¿nym
dolewem krwi holsztyñsko-fryzyjskiej oraz na jerseyach
i ich mieszañcach z cb (18). Krowy czarno-bia³e z warian-
tem AA k-Cn produkowa³y wiêcej mleka (�rednio o 223 kg),
a rasy jersey (�rednio o 637 kg) w porównaniu z osobnika-

mi z genotypem BB. Z kolei Ng-Kwai-Hang i wsp. (25),
porównuj¹c dzienne udoje u byd³a holsztyñskiego, stwier-
dzili u krów z genotypem k-Cn AB najwy¿sz¹ dzienn¹ wy-
dajno�æ, wynosz¹c¹ 21,44 kg, podczas gdy dla typu AA wy-
nosi³a ona 20,88 kg, a BB � 20,83 kg. Król (13), oceniaj¹c
krowy miêsne rasy hereford i limousine, stwierdzi³a rów-
nie¿, ¿e heterozygoty AB k-Cn cechowa³y siê najwiêksz¹
mleczno�ci¹ po kolejnych wycieleniach. Henderson i Mar-
shall (8), analizuj¹c cechy mleczno�ci u wielorasowej po-
pulacji byd³a miêsnego stwierdzili, ¿e krowy z genotypem
AB i AA k-Cn produkowa³y najwiêcej mleka, a homozygo-
ty BB k-Cn najmniej. Natomiast Lodes i wsp. (21) w obrê-
bie 7 genotypów k-Cn, tj.: AA, AB, AC, AE, BB, BC i BE
nie zaobserwowali istotnych ró¿nic w produkcyjno�ci mlecz-
nej krów.

Jednak najwiêcej publikacji ilustruje zwi¹zek wariantów
genetycznych k-kazeiny z zawarto�ci¹ bia³ka w mleku. Ogól-
nie powszechnie przyjêto, ¿e mleko z genotypem BB k-Cn
charakteryzuje siê wiêksz¹ ilo�ci¹ bia³ka ogólnego oraz ka-
zeiny, a tak¿e wy¿sz¹ liczb¹ kazeinow¹ ni¿ mleko AA czy
AB k-Cn (1-3, 6, 7, 22, 33). Ponadto wp³ywa on na zwiêk-
szenie zawarto�ci t³uszczu, lepsz¹ stabilno�æ miceli kaze-
inowych, krótszy czas flokulacji, tworzenie jêdrnego skrze-
pu i wiêksz¹ wydajno�æ sera. Odmiana BB k-Cn skorelo-
wana jest tak¿e z wiêksz¹ ilo�ci¹ kazeiny i bia³ek serwatko-
wych, jak równie¿ samej frakcji k-kazeiny w mleku (7).
Wiêkszy udzia³ k-kazeiny zwykle stwierdza siê w mniej-
szych micelach, co ma bezpo�redni zwi¹zek z istotn¹ cech¹
mleka, jak¹ jest termostabilno�æ. Wielko�æ tych miceli jest
równie¿ ³¹czona z wariantem genetycznym k-Cn.

Gen koduj¹cy kappa-kazeinê okaza³ siê zatem szczegól-
nie wa¿ny z punktu widzenia technologii przetwórstwa mle-
ka. Procesy, którym ulega k-kazeina podczas obróbki mle-
ka, s¹ podstaw¹ tworzenia siê ¿elu i krzepniêcia mleka. Ja-
ko�æ powstaj¹cego ¿elu oraz przebieg procesu krzepniêcia
zale¿y od budowy i struktury genu k-kazeiny (35). Oznacza
to, ¿e polimorficzno�æ k-Cn wp³ywa na przebieg procesów
technologicznych w serowarstwie. Wyniki wielu prac wska-
zuj¹ na krótszy czas koagulacji pod wp³ywem podpuszczki
i wiêksz¹ zwiêz³o�æ skrzepu mleka zawieraj¹cego typ B
k-Cn (3, 4, 6, 33). Zdaniem FitzGeralda (7), z mleka zawie-
raj¹cego wariant BB k-Cn uzyskuje siê wy¿sz¹ wydajno�æ
sera (Edam, Gouda, Cheddar, Mozzarella). Uwa¿a on, ¿e
mo¿e to byæ zwi¹zane z wiêkszym odzyskiwaniem t³uszczu
w serach wyrabianych z tego typu mleka. Kamiñski i wsp.
(12) podaj¹, ¿e mleko pozyskiwane od krów o genotypie
BB i AB odznacza siê krótszym o 10-30% czasem koagula-
cji mleka, wiêksz¹ o 20-100% zwiêz³o�ci¹ powsta³ego skrze-
pu oraz wy¿sz¹ o 5-8% wydajno�ci¹ �wie¿ego i dojrza³ego
sera (Parmezan, Cheddar, Camembert i Gouda). O zwar-
to�ci skrzepu pod wp³ywem podpuszczki decyduje dosta-
teczna zawarto�æ wapnia w mleku. Wykazano wiêksz¹ za-
warto�æ tego pierwiastka w mleku krów homozygotycznych
BB k-Cn (31). Henderson i Marshall (8) stwierdzili zwi¹-
zek wariantów genetycznych k-Cn z odchowem ciel¹t. Wy-
nika z nich, ¿e potomstwo krów o genotypie AB k-Cn osi¹-
ga³o najwiêksze dobowe przyrosty (932 g) oraz najwiêksz¹
masê cia³a przy odsadzeniu (242 kg). Podobne zale¿no�ci
zaobserwowano równie¿ dla krów rasy hereford i limousine
(13, 19). Potomstwo heterozygot AB charakteryzowa³o siê
wiêkszymi dobowymi przyrostami w porównaniu z homo-
zygotami AA i BB k-Cn. Ró¿nice na korzy�æ genotypu AB
k-Cn wynosi³y odpowiednio: rasa hereford � 74,1 g i 57,9 g
oraz limousine � 149,2 g i 90,7 g (tab. 4).
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Pozosta³e odmiany kazein by³y równie¿ przedmiotem ba-
dañ. Wykazano, ¿e krowy o genotypie BB as

1
-Cn, w po-

równaniu z osobnikami BC, charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ wy-
dajno�ci¹ mleka i zawarto�ci¹ t³uszczu (3, 26). Genotyp BC
as

1
-Cn ³¹czony jest natomiast z wy¿sz¹ zawarto�ci¹ bia³ka

w mleku (34). Wg FitzGeralda (7) wariant C as
1
-Cn jest

bardziej zwi¹zany ze zwiêz³o�ci¹ skrzepu ni¿ A i B. Mleko
od krów z wariantem A as

1
-Cn charakteryzuje siê gorszymi

parametrami w przetwórstwie serów. Bia³ko to nie �cina siê
pod wp³ywem enzymów proteolitycznych i jest niestrawne
(4, 9).

Wyniki badañ dotycz¹cych wp³ywu wariantów genetycz-
nych beta-kazeiny na omawiane wy¿ej cechy produkcyjne
krów s¹ niejednoznaczne. Autorzy podejmuj¹cy te badania
najczê�ciej analizowali 3 odmiany (A

1
, A

2
, A

3
) podfrakcji

b-Cn A. Bovenhuis i wsp. (3) oceniaj¹c wydajno�æ mleka
w populacji 6803 krów rasy holsztyñsko-fryzyjskiej stwier-
dzili, ¿e zmniejsza³a siê ona w obrêbie genotypu b-Cn
w nastêpuj¹cej kolejno�ci: A

2
B > A

1
A

3
, A

1
A

2
, A

1
A

1
 > A

1
B

> BB. FitzGerald (7) podaje, ¿e wariant B b-Cn wp³ywa na
lepsze w³a�ciwo�ci skrzepu.

Wyniki badañ dotycz¹ce polimorfizmu bia³ek mleka s¹
na tyle wiarygodne, ¿e coraz czê�ciej w pracach hodowla-
nych wprowadza siê genetyczne warianty bia³ek mleka jako
dodatkowe parametry selekcyjne. Dotyczy to przede wszyst-
kim wariantów genetycznych b-laktoglobuliny i k-kazeiny
oraz ich wp³ywu na zawarto�æ bia³ka oraz cechy technolo-
giczne mleka, zw³aszcza w konfrontacji z wymaganiami
przemys³u mleczarskiego, który preferuje mleko o lepszych
parametrach technologicznych do produkcji serów. Wg
Reklewskiego i £ukaszewicza (29), selekcjonuj¹c byd³o
mleczne na podstawie tych markerów, mo¿na uzyskaæ
o oko³o 5% lepszy postêp genetyczny ni¿ w przypadku sto-
sowania tradycyjnej selekcji.

Wiele stacji zajmuj¹cych siê inseminacj¹ byd³a mleczne-
go, zarówno w Europie, jak i w Ameryce Pó³nocnej, za-
mieszcza ju¿ okre�lony genotyp k-Cn w katalogach handlo-
wych, jako molekularny marker genetyczny. Krajowi ho-
dowcy byd³a równie¿ zainteresowani s¹ wprowadzeniem do
praktyki hodowlanej okre�lonych wariantów bia³ek mleka,
g³ównie z uwagi na zwiêkszon¹ zawarto�æ bia³ka i poprawê
parametrów technologicznych mleka (32).
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