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W „Postępach Biochemii” ukazał się interesujący przegląd wiadomości 
o budowie i własnościach chemicznych dziedzicznych wariantów kazein 
mleka krowiego (Poznański i in. 1967). Pozycja ta jest szczególnie cenna 

Jako pierwsza w języku polskim informacja o istnieniu już znacznie w tej 
chwili rozwiniętej dziedziny badań. Ponieważ autorzy ograniczyli się do 
omówienia cech fizycznych i chemicznych białek kazeinowych, wydaje 

się potrzebne zapoznanie szerszego ogółu czytelników także z genetyczną 

stroną problemu. 

Dotychczas ustalono, że dziedziczną różnorodnością (tzw. genetycznym 

polimorfizmem) charakteryzują się wśród białek serwatki B — laktoglo- 
bulina (Aschaffenburg i Drewry, 1955) i a laktoalbumina (Blumberg 

l Tombs, 1958). Różnorodność ostatniego białka stwierdzono dotychczas 

tylko u ras indyjskich i niektórych afrykańskich — pochodnych bydła 
zebu, rasy europejskie nie charakteryzują się polimorfizmem pod tym 
względem. 

Odnośnie białek kazeinowych, zjawisko dziedzicznej różnorodności 
stwierdzono w przypadku następujących frakcji: as; (Kiddy i in. 1964), 

В (Aschaffenburg, 1961), x (Woychik, 1964) i y (Groves i Kiddy, 1968). 

Wśród białek występujących w mleku w mniejszych ilościach polimor- 

lizmem cechuje się prawdopodobnie również laktotransieryna (Groves 

lin. 1965). Białka tego nie należy mylić z transferyną, charakterystyczną 

dla surowicy krwi i posiadającą nieco inne cechy fizyko-chemiczne. 
Oprócz wymienionych białek, w mleku obecne są inne, występujące 

w małych ilościach i nie dotyczące bezpośrednio omawianego zagadnienia. 

Należą do nich wspomniana już laktotransferyna, albumina surowicy 
krwi, ślady transferyny krwi, A kazeina, euglobuliny, pseudoglobuliny, 
wiele enzymów i inne. 

W tabeli 1 przedstawiono orientacyjnie zawartość niektórych białek 
w mleku. | 

_ Dziedziczenie podfrakcji białek syntetyzowanych w wymieniu prze- 
biegą według prostych reguł mendlowskich, bez dominowania. W związku 

Z Powyzszym, fenotyp odpowiada ściśle genotypowi. Dla wyjaśnienia na- 

czy dodać, że każda krowa produkuje wszystkie powyższe białka, różne 
mogą być natomiast ich warianty. Jeżeli w mleku występuje jedna pod-
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frakcja, np. A pkazeiny, zwierzę jest pod tym względem homozygotą 
BCn* (BCn*, jeżeli dwie, np. AC, jest heterozygotą BCn4) BCn€. Poznanie 
genotypu buhaja jest możliwe na podstawie przebadania próbek mleka 
grupy jego córek i ich matek. 

Tabela 1 

Przeciętna zawartość poszczególnych białek w mleku, przyjmując całość za 100%. 
(Według Thompsona i in. 1965). 

  

  

  

Grupa białek Nazwa Procentowa zawartość 

Białka kazeinowe o kazeina (obejmuje również 

% kazeine) 45 — 63 

B kazeine 19 — 28 
Y kazeina 3— 7 

Frakcja laktoalbuminowa o laktoalbumina 2— 5 
serwatki B laktoglobulina* 7—12 

—— J 

*B Laktoglobulina wbrew nazwie jest albuminą. Do globulin zostata mylnie zaliczona w daw- 
niejszym okresie, ponieważ nie rozpuszcza się w wodzie. 

Zgodnie z opisanym sposobem dziedziczenia, jeżeli matka produkuje 
wariant A, córka jej musi posiadać w mleku А, AB, lub AC, w przeciw- 
nym wypadku na pewno nie jest córką danej krowy. Przynajmniej jedna 
podfrakcja musi być taka sama jak u matki, w przypadku osobników he- 
terozygotycznych druga została przekazana przez ojca. Jeżeli oba osob- 
niki rodzicielskie są heterozygotami, np. BCn? (5Cn?, ich potomstwo może 
charakteryzować się jednym z trzech wariantów: PCn?) BCn4 i dalej od- 
powiednio AB i BB. W przypadku skojarzenia heterozygoty z homozygotą, 
np. AB z AA, spodziewanymi odmianami u potomstwa są AA i AB. Nie 

napotkano dotychczas na równoczesną obecność trzech podfrakcji które” 

gokolwiek z omawianych białek w mleku poszczególnych krów. Wszystkie 
obserwacje wskazują więc, że mamy do czynienia z klasycznym przykła” 
dem tak zwanych alleli wielokrotnych. 

Podfrakcje poszczególnych białek różnią się między sobą pod pewnymi 
względami. Mimo że różnice w składzie chemicznym są niewielkie i pole” 
gają zazwyczaj na zamianie jednego lub dwóch aminokwasów w łańcuchu 

są one wystarczające do nadania białkom odpowiednich cech, z których 
szczególnie ważne w aspekcie omawianych badań są różne u różnych bia” 
łek i ich podfrakcji wielkości ładunków elektrycznych. Jest to główny 

czynnik, który pozwolił na wykorzystanie do ich identyfikacji tzw. elek" 
troforezy, metody polegającej na zjawisku kierunkowej migracji
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w polu elektrycznym cząsteczek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, 

jeżeli zostaną umieszczone w odpowiednim środowisku. Ponieważ szyb- 

kość wędrówki nie jest jednakowa, pozwala to na rozdzielenie mieszaniny 

na poszczególne komponenty. Uzyskany za pomocą jednej z licznych mo- 

dyfikacji tej metody „,rozdział” białek mleka przedstawiono na rys.: 1, 

213. 
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о Rys. 1. Warianty dziedziczne B laktoglobu- 

s, liny. Od lewej do prawej: А, АВ, В, AD 
i BD. Elektroforeza na żelu skrobiowym, 

pH-8,6 (wg Michalak, 1967 i 1969, cz. I) 

| Oprócz pokazanych na rys. 1. odmian plaktoglobuliny, znany jest wa- 
riant D (BLgP/BLg"), oraz C i jego kombinacje z pozostałymi (Bell, 1962). 

Istnienie czterech alleli BLg: A, B, C i D stwarza prawdopodobieństwo 

Występowania dziesięciu fenotypów. Możliwość taka, mimo uzasadnienia 

teoretycznego, nie została dotychczas potwierdzona. Przyczyna leży nie- 

wątpliwie w ogromnej rzadkości alleli BLg" i BLg” i jak dotąd nie opubli- 

kowano istnienia fenotypu, który stanowiłby ich kombinację: CD. 

Odnośnie kazeiny as. stwierdzono również występowanie czterech 
alleli a. Cn: A, B, Ci D. Pierwszy i ostatni z nich sq bardzo rzadkie, 

Stąd trudno będzie, jak się wydaje, znaleźć osobniki, które potwierdzi- 

tyby teoretyczną możliwość istnienia dziesięciu fenotypów. 

Bkazeina przedstawia bardziej skomplikowany problem. Za pomocą 
elektroforezy żelowej w środowisku zasadowym można wyróżnić cztery
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podirakcje (dziesięć fenotypów). Stosunkowo niedawno wykazano jednak, 

że jeżeli elektroforeza przebiega w kwaśnym środowisku, jedna z pod- 

frakcji Dkazelny, mianowicie A, nie jest jednorodna. Istnieją trzy jej od- 

miany: Ay, A> i Az, różniące się zawartością histydyny. Mogą one wystę- 

pować w mleku poszczególnych krów pojedynczo lub parami, albo jedna 

z nich z podfrakcją B lub C (Peterson i Kopfler, 1966; Peterson i in., 1966). 

Wskazuje to na istnienie sześciu alleli (BCn: 4;, Aa, A; B, Ci D), co odpo- 

wiada dwudziestu jeden fenotypom. 

| B — kazeina   

  а A Rys. 2. Warianty dziedziczne 6 kazely, 

оо ДАТИ С Go и” Elektroforeza na zelu skrobiowym, pH-% 
(wg Michalak, 1967 i 1969, cz. I) 

W Polsce zostały dotąd zbadane pod względem polimorfizmu białek 

mleka następujące rasy: nizinna czarno biała, czerwona duńska, czerwona 

polska, jersey i simental. W tabeli 2 przedstawiono występowanie feno- 

typów poszczególnych białek w stosunkach procentowych, a w tabeli 3 

częstotliwość odpowiednich genów w przebadanym materiale zwierzęcy”? 

(Michalak, 1969). Zwraca uwagę duża odrębność krów czerwonych аи” 

skich i nizinnych czarno białych od pozostałych trzech ras. Na podstawić 

uzyskanych wyników i analizy statystycznej można by zaryzykować po” 

dział na dwie zasadnicze grupy.
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aku CO wasi A i, ee ; Rys. 3. Warianty dziedziczne as; kazeiny 
> Z AWKC" lewej do prawej: D, DC, BC,C, BiBC) 

т a (00%., 6, 1x kazeiny (od lewej do prawej: pierwsze 
(> 4.5 +  eztery próbki — B, dalej AB i 4). Elek- 

» >. troforeza na żelu skrobiowym, pH-8,6 (wg 
Michalak, 1967 i 1969, cz. I) 

Liczby zawarte w tabelach 2 i 3 są podobne do analogicznych danych 

4a granicą i odbiegają od nich nieznacznie. Wydaje się jednak konieczne 
ostrzeżenie przed uznawaniem częstotliwości genów za charakterystyczną 

cechę rasową. Obecnie, w dobie krzyżowania, poprawiania rasy buhajami 
innych ras, importu i szerokiego stosowania sztucznej inseminacji, liczby 

te łatwo mogą uledz zmianie. W rejonach o nasilonym użytkowaniu do 
"aseminacji niewielkiej ilości buhajów może dojść w stosunkowo krótkim 

czasie do całkowitego zaniku, lub diametralnej zmiany frakwencji genów 

każdego z omawianych białek. Należy pamiętać, że jest to wyłącznie spra- 
wa odmiennej częstotliwości genów u różnych ras, a nie różnych białek. 

Pewną ciekawostką wydaje się występowanie Bkazeiny C u simentali, 

LaSy © pochodzeniu szwajcarskim. Białko to oraz pewne hemoglobiny spo- 

tykane są u bydła indyjskiego, w Małej Azji, Afryce północnej, wszędzie 
na trasie dawnej wędrówki ludów (Bangham, 1957). W Europie zaś, 

.. Pomniane odmiany białek są często spotykane u wszystkich ras szwaj- 

wy skich, Należy pamiętać, że tereny tego kraju były punktem „przeloto- 

Wto między Półwyspem Apenińskim a resztą Europy. Jest oczywiste, że 
den, chwili rasy bydła są przemieszane w sensie geograficznym i pocho- 

towym i że teza o monofiletycznym pochodzeniu którejkolwiek z nich 

8 Postępy Nauk Rolniczych
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Tabela 2 

Procentowy udział fenotypów czterech głównych białek mleka u niektórych ras 

bydła hodowanych w Polsce (W. Michalak, 1969, cz. II), 
  

Slaktoglobulina 
  

      
  

  

  

    
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    
  

Rasa R 

a | aB B ac | Bc | ¢ | ap| pp [ср D an zem 

Nizinna czarno 20,0 51,2 288  W— — — —- — — — 100% 

biała 

Czerwona duńska 21 273 70,6 _ _ —_ —- — — — 100% 

Czerwona polska 18,8 41,8 39,4 — — — —- — — — 100% 

Jersey 15,5 52,5 32,0 — — — — — — — 10% 

Simental 158 47,2 353 — — — 07 1,0 — — 100% 

Os; kazeina 

D DB | DC B BC С Ва- 
zem 

Nizinna czarno — — — 959 4,1 — 100% 

biała 

Czerwona duńska — 0,4 — 97,4 2,2 — 100% 

Czerwona polska — — 05 79,0 19,5 — 100% 

Тегзеу — — — 87,8 11,8 0,4 100% 

Simental — — — 81,2 17,3 1,5 100% 

В Карета 

ają Ra- 

A AB | AC B BC С om 

Nizinna czarno 919 81 — — — _ 100% 

biała 

Czerwona duńska 92,7 7,2 — 01 — — 100% 

Czerwona polska 82,8 164 — 08 — _ 100% 

Jersey 444 460 — 96 — — 100% 

Simental 625 144 202 1,9 1,0 _ 100% 

% kazeina 

Ra- А | АВ B m 
м 

дж — 

Nizinna czarno 443 457 10,0 100% 
biała 

Czerwona duńska 51,7 404 7,9 100% 
Czerwona polska 35,8 49,1 15,1 100% 

Jersey 28,1 47,3 24,6 100% 
Simental 311 51,9 17,9 100%
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Tabela 3 

Częstotliwość genów poszczególnych białek u ras bydła hodowanego w Polsce 

(Michalak, 1969, cz. II). 
EEEE 

  

            
  

  

  

  

  

  

Rasa 

liczba 

Nazwa białka nizinna | _ | osobni- 
czarno duńska Dols sa jersey al ków 
biała w popu- 

lacji 

B laktoglobulina 

GLgA 0,46 0,16 0,40 0,42 0,40 

Lg 0,54 0,84 0,60 0,58 0,59 
GLgl — — — — 0,01 
sztuk 244 231 203 238 208 1124 

Qs: kKazeina 

as CnD — 0,002 0,002 — a 
ag, CnB 0,98 0,99 0,89 0,94 0.90 
a Cn€ 0.02 0.01 011 0,06 0.10 
sztuk 234 230 205 239 208 1116 

B kazeina 

CnA 0,96 0,96 0,91 0,67 0,80 
"СпВ 0.04 0.04 0.09 0,33 0.09 
Спс sa _ — — 0,11 

sztuk 234 231 205 239 208 1117 
| 

x kazeina 

«Ст 0,67 072 0,60 0,52 0,57 
*CnB 0,33 028 0,40 0,48 0,43 
Sztuk 140 217 159 146 206 868 

—_—_ 

Jest nie do przyjęcia. Tym niemniej pozostawienie tego rodzaju „śladu” 
Па trasie migracji ludów wydaje się interesującym uzupełnieniem badań 
archeologicznych. 

genetycznego punktu widzenia ciekawe jest zjawisko bardzo ścisłego 
sprzężenia loci genów białek kazeinowych mleka krów. Zjawisko to zo- 

Stało początkowo zaobserwowane w odniesieniu do kazein a, i B (King 

„ "M. 1965). Schemat charakterystyczny dla występowania wariantów tych białek w mleku tych samych krów jest przedstawiony w tabeli 4. 

Zjawisko zależnego występowania tych białek według podanego sche- 

matu wynika prawdopodobnie z istnienia czterech par sprzężonych alleli 
(Patrz tabela 5), od których rzeczywiście można wyprowadzić wszystkie 

"apotkane dotąd kombinacje kazein a i B w mleku tych samych krów. 
g*
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Tabela 4 

W spółzależność w występowaniu wariantów kazein as Ł£ 8 w mleku tych samych 

krów (W. Michalak, 1969, cz. II). 
  

Warianty śkazeiny 
  

    
  

. < 
Warianty kozeiny@*1 A AB B AC BC С 

В 725 191 29 42 2 — 

BC 101 18 XXX — ххх ххх 

С 6 ххх ххх ххх XXXX XXX 
  

Liczby oznaczają ilości osobników. 

Znak ,„—” oznacza, że na takie osobniki nie napotkano, lecz należy spodziewać się, że będą 

znalezione w przyszłości. 

Znak ,,xxx” oznacza, że osobniki posiadające równocześnie takie warianty kazeiny a,, i В 

nie będą znalezione, jeżeli założenie o sprzężonych ,,dwójkach” jest słuszne. 

Powyższe stwierdzenie dotyczy bydła europejskiego, u ras afrykańskich 

natomiast można napotkać inne kombinacje, tym niemniej zjawisko sprzę- 

żenia genów występuje tam również w całej rozciągłości. 

W krótkim czasie po ogłoszeniu pracy Kinga i współpracowników 

okazało się, że nie tylko geny a.;Cn i PCn są na chromosomie bardzo blisko 

siebie, jeżeli wręcz nie kontaktują, lecz również, że każda z czterech 

wspomnianych powyżej „dwójek” jest sprzężona z locus genu xkazeiny. 

Moze to byé allel xCn4, lub x CnP, lecz jest on zawsze bardzo blisko loci: 

as1CNn — BCn. Stąd w bydle europejskim kombinacje ośmiu „trójek” warun- 

kowałyby równoczesne występowanie (lub nie występowanie) określonych 

wariantów trzech kazein: asy, B i x (Grosclaude i in., 1965). 

Bardzo ścisłe sprzężenie genów omawianych trzech białek doprowa- 

dziło do powstania hipotezy, że być może nie są to odrębne, sprzężone 

geny, lecz że w tym wypadku mamy do czynienia z jednym genem o tak 

zwanym charakterze pleiotrapowym, to znaczy zajmującym jeden locus, 

lecz warunkującym kilka cech, podobnie jak to często ma miejsce w od- 

niesieniu do czynników grupowych krwi (Larsen i Thymann, 1966). 

W miarę jednak zbierania coraz większej informacji, szala przechyliła się; 

jak się wydaje, na korzyść pierwszej wersji. Przyczyniło się do tego zna” 

lezienie kilku przypadków rekombinacji genów xkazeiny, a nawet, cho” 

ciaż w mniejszej ilości genów kazein a.s, i B (Aschaffenburg R. — informa” 

cja ustna). Rekombinacje są dowodem zachodzenia zjawiska crossing-o0V€!; 

wykluczając równocześnie prawdopodobieństwo hipotezy jednego genu. 

Ze względu na rzadkość alleli w rodzaju assiCn”, BCn”, relacja ich do 

innych genów nie jest ustalona. 

Ciekawe zjawisko zaobserwowano w przypadku y kazeiny, która rów” 
nież charakteryzuje się dziedzicznie uwarunkowaną różnorodnością, lecz
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sposób przekazywania odpowiednich alleli potomstwu odbiega pod pew- 
nymi względami od opisanego powyżej schematu. Krowa produkująca 
BP kazeinę A (genotyp BCn*(BCn*) wytwarza również tylko jedną podfrakcje 
(A) y kazeiny. Podobnie w wypadku obecności w mleku 8 kazeiny B, odpo- 
wiada jej y-B, w wypadku AB również AB. W jakim stopniu więc y kazelna 
jest odrębnym białkiem od B kazeiny, a w jakim sztucznym tworem pro- 
cesu analitycznego — trudno osądzić mimo wielu badań chemicznych. Sy- 
tuacja jest tym bardziej skomplikowana, że krowy produkujące p kazeinę 
AC lub BC, mają tylko jedną podfrakcję y kazeiny (odpowiednio 4, lub B) 
(Groves i in., 1968). 

Dotychczas praca nad zagadnieniem polimorfizmu białek mleka ma 
charakter dociekań teoretycznych. Istnieją jednak przesłanki pozwalające 
przypuszczać, że badania te znajdą 

w przyszłości znaczenie praktyczne. 
Należy tu wspomnieć o takich włas- Możliwe kombinacje sprzężonych genów 
nościach, jak konsystencja i kurczli- kazein us, i B na chromosomach 

Tabela 5 

  

    

  

wość skrzepu, które odgrywają ro- „ż 
lę w serowarstwie, a pod względem LP. an 
których kazeina (jako całość) wyka- A 
zuje istotne różnice, zależnie od te- cn 

1 CnB CnA 0, jakie zawiera odmiany genetycz- CnB 
ne poszczególnych komponentów   

    
  

  

(Sherbon i in., 1967). Wydaje sie row- Cn4 
nież, ze ilościowe proporcje głów- а СВ Сп? cnB 
hych białek w mleku, a przynajm- - 
niej stosunek białek serwatki do całej СтА 
kazeiny uzalezniony jest od warian- 3 CnB Cnl s 
tu B laktoglobuliny produkowanego z 
brzez daną krowę (Aschaffenburg, Cn4 
1957, W. Michalak — praca w toku). 4 Cnl Cn p 

Cn 

  

  Wydaje się, że może to znaleźć uza- 
sadnienie teoretyczne, jeśli okazałoby  * Obecność CnA i CnB w rubryce ; ka 

+. ‘ : | , » Qa 1 о- 

ее dp en in y JESZCZE (nie oba naraz), stąd osiem „trójek”. 

dokładnie sposób udział w syntezie 
Kazein (Schingoethe i in., 1967). Powyższa możliwość wydaje się wysoce 

Prawdopodobna na zasadzie analogii. Jak wiadomo, drugie pod względem 

ilościowym białko serwatki a laktoalbumina okazało się nie „po prostu 

Lecnym” w mleku, lecz ważnym składnikiem warunkującym syntezę aktozy (Ebner i In., 1966). 
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