
PL  ISSN 1899-346X



KARNAWA£
W OBIEKTYWIE  JACKA  PIASECKIEGO

BAL  REKTORSKI

BAL  CHARYTATYWNY

ZABAWA  CHOINKOWA  DLA  DZIECI



 

   
   

  
  
 



   

  

   







   






   
      
    








   


 

    






    

 

    







   


  








      

   




  


 
  

























 






 
    







 


 





 













 




 


   





  





   





 

   



   


  
  
   






 
     
  







 




    
  



    

  

  
      
    






  



    

   





    







  
   



   

    











   










     
   







 



 

  
     
    
   




  














 






    



   
    


    



   
    







     

  

     



 
   

 


 
   
     




  
    
  



  

    


 
 






   
   
  




   








     

  
    


    

    



 


    
     

 





   
   
  


   
     
  
    

   

 



 









  




  



  






 
   
 
    
  
  














  
 
 


 

 





    

   




 
   




 





     






    
  





 
    
  
  






  

  
 
   


 



    

 
  

   


 




 
 
   
   
 
  





  

  
   



   
    
     

















 




 











  
     



  
  
  





     
 



   


 









   


  

 

 



 


    
 
   






   








 
   

   
    





  



   


  



   










 



 




 


 
    
  









    








  

  











  


  






   



      
    










   











 

   










 
     








    
 


 

 


  
   

   
  





     


     
  




 





   


   




     
   
     



  








   




 



 


    








    



    


      






 


     
    





  




    

    






   
     







 

 

    
  





     
   




      





   

 
 
 
        


 
 





 
 

 







  
  

 


  




  



   
 

  

     


   







   

  
    


   



   















  
 

    
















     

   

   


   






  

 
      



 


   

 
 
   

 



 






    









   

 



1/65/2013 7

 Prof. Kaczor by³ wspania³ym, pe³nym
wyrozumia³oœci nauczycielem akademickim.
Jego zajêcia dydaktyczne to wyk³ady z chemii
rolnej, nawo¿enia i jego skutków œrodowisko-
wych, chemizacji produkcji roœlinnej i chemii
œrodowiska. Prowadzi³ tak¿e seminaria, ucz¹c
m³odych ludzi nie tylko przygotowania prac
dyplomowych, ale te¿ bycia uczciwym i szla-
chetnym cz³owiekiem. Stawia³ zawsze na ja-
koœæ kszta³cenia, a studenci dostrzegaj¹c te sta-
rania traktowali go z szacunkiem i sympati¹.
Wypromowa³ ponad 100 magistrów i in¿ynie-
rów, poœwiêcaj¹c ka¿dej osobie wiele uwagi i
serca. Wielu jego by³ych dyplomantów, miesz-
kaj¹cych nawet z dala od Lublina, towarzy-
szy³o Mu w ostatniej drodze.

Prof. dr hab. Adam Kaczor by³ cz³owiekiem
wyj¹tkowym, prawym, m¹drym, dobrym i nie-
samowicie taktownym. Z ¿yczliwoœci¹ pochy-
la³ siê nad problemami wszystkich pracowni-
ków i studentów, zawsze s³u¿y³ rad¹ i pomoc¹.
Pracowa³ z pasj¹ i zaanga¿owaniem. Kilka mie-
siêcy temu przesta³ pe³niæ funkcjê dziekana
WNR, dla wspó³pracowników nie przesta³ i
nie przestanie byæ Dziekanem. Prof. Adam Ka-
czor pozostanie w naszej pamiêci jako wybit-
ny naukowiec i niekwestionowany autorytet,
wychowawca m³odej kadry naukowej, utalen-
towany organizator, jako serdeczny Kolega,
Cz³owiek wielkiego serca i umys³u, ciesz¹cy
siê ogromnym zaufaniem, serdeczn¹ przyjaŸ-
ni¹ i szacunkiem œrodowiska naukowego.
¯egnamy Pana Profesora z wielkim ¿alem.
Z jego odejœciem nauka polska straci³a uczone-
go godnego naœladowania, a my przewodnika,
opiekuna i mentora Wydzia³u Nauk Rolniczych.

      Danuta Borkowska

Prof. dr hab. Ryszard Stenzel urodzi³ siê
1 listopada 1937 r. w Lublinie. Studia na Wy-
dziale Zootechnicznym Wy¿szej Szko³y Rol-
niczej w Lublinie ukoñczy³ w 1961 r., uzysku-
j¹c stopieñ magistra in¿yniera zootechniki.
1 listopada 1961 r. podj¹³ pracê w Katedrze
Statystyki Matematycznej na stanowisku asy-
stenta naukowo-technicznego.

W okresie 4 lat pracy w tej jednostce wspó³-
pracowa³ z prof. Wiktorem Oktab¹ przy opra-
cowaniu s³ownika wyra¿eñ i zwrotów staty-
stycznych w wersji polsko-rosyjsko-angiel-
skiej. W 1965 r. podj¹³ pracê jako starszy in-
spektor w Zwi¹zku Producentów Trzody
Chlewnej w Lublinie. Nadzorowa³ hodowlê re-
produkcyjn¹ trzody chlewnej na terenie woj.
lubelskiego. W tym celu ukoñczy³ kilka specja-
listycznych kursów organizowanych przez
WSR Kraków i SGGW w Warszawie, m.in. z
zakresu budownictwa i zoohigieny, ¿ywienia i
rozp³odu œwiñ, a tak¿e ekonomiki produkcji
zwierzêcej. Od 1 listopada 1969 r. zostaje za-
trudniony na stanowisku starszego asystenta
w Katedrze Szczegó³owej Hodowli Zwierz¹t,
w Zak³adzie Hodowli Byd³a, którego kierow-
nikiem by³ ówczesny doc. W³adys³aw Zalew-
ski. W jednostce tej pracowa³ a¿ do emerytury
(30 wrzeœnia 2008 r.), przechodz¹c kolejne
stopnie awansów naukowych.

RYSZARD STENZEL
(1937–2012)

30 listopada 1972 r. uzyska³ stopieñ dok-
tora nauk rolniczych nadany przez Radê
Wydz. Zootechnicznego AR w Lublinie na
podstawie rozprawy pt. „Zmiany zawartoœci
bia³ka w mleku krów rasy nizinnej czarno-
bia³ej i nizinnej czerwono-bia³ej w zale¿noœci
od zawartoœci t³uszczu, przebiegu laktacji i
pory wycieleñ”, której promotorem by³ prof.
W³adys³aw Zalewski. Po czym awansowa³ na
adiunkta.

Stopieñ doktora habilitowanego nauk rolni-
czych w zakresie hodowli i technologii pro-
dukcji byd³a uzyska³ w 1979 r. na Wydziale
Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicz-
nej w Olsztynie na podstawie oceny ca³okszta³-
tu dorobku naukowego i pracy pt. „Wp³yw
¿ywienia krów ró¿nymi zestawami pasz na
wydajnoœæ i sk³ad chemiczny mleka”. Od 1 maja
1981 r. awansowa³ na stanowisko docenta.

Dorobek publikacyjny Profesora obejmuje
ponad 150 pozycji, z czego oko³o 100 to ory-
ginalne prace naukowe.

Poza kilkoma artyku³ami na temat trzody
chlewnej, zwi¹zany jest z jednym gatunkiem
zwierz¹t gospodarskich, tzn. byd³a. Najwiê-
cej prac oryginalnych dotyczy oceny warto-
œci hodowlanej krów i buhajów oraz oddzia-
³ywaniem czynników genetycznych i œrodo-
wiskowych na zawartoœæ podstawowych
sk³adników w mleku. Problematykê tê uzu-
pe³niaj¹ prace dotycz¹ce budowy wymienia u
krów i ³atwoœci oddawania mleka, tzw. zdol-
noœci wydojowej.

Znacz¹ce miejsce w dorobku Profesora zaj-
muj¹ prace nad efektami krzy¿owania polep-
szaj¹cego krajowego byd³a czarno-bia³ego z in-
nymi odmianami i rasami, m.in. takimi jak czar-
no-bia³e byd³o holenderskie, niemieckie, duñ-
skie, szwedzkie, a przede wszystkim holsz-
tyñsko-fryzyjskie (z USA i Kanady). W bada-
niach tych analizowano nie tylko przewagê dla
wydajnoœci mleka, ale równie¿ zmiany w jego
sk³adzie, przydatnoœæ do doju mechanicznego
i wskaŸniki rozrodu. Doceniaj¹c wagê tych ba-
dañ realizowanych w oœrodku lubelskim (nad
doskonaleniem byd³a), których wspó³autorem
by³ równie¿ prof. R. Stenzel, Minister NSz-
WiT wyró¿ni³ je zespo³ow¹ nagrod¹ I0.

WyraŸny wymiar aplikacyjny mia³y bada-
nia Profesora dotycz¹ce oceny zdolnoœci opa-
sowej i wartoœci rzeŸnej byd³a rasy czarno-
bia³ej, polskiej czerwonej oraz mieszañców
tych ras z francusk¹ ras¹ charolaise. Wykazano
w nich przydatnoœæ krzy¿owania towarowego
do znacz¹cej poprawy efektywnoœci produk-
cji wo³owiny. W póŸniejszych latach badania
te rozszerzy³ równie¿ na wykorzystanie w
krzy¿owaniu towarowym rasy simentaler i li-
mousine, a tak¿e efektywnoœci stosowania w
opasie m³odego byd³a ró¿nych zestawów pa-
szowych roœlin str¹czkowych, ¿yta i pszen-
¿yta w miejsce œruty jêczmiennej. Z tego za-
kresu wykonano pod kierunkiem Profesora 2
prace doktorskie.

Jako nauczyciel akademicki prowadzi³ za-
jêcia dydaktyczne na Wydziale Zootechnicz-
nym, Rolniczym, Weterynaryjnym, Techniki
Rolniczej, Ogrodniczym oraz Studium Nauczy-
cielskim. Po objêciu etatu docenta przez ponad
20 lat prowadzi³ wyk³ady z hodowli i chowu
byd³a na studiach niestacjonarnych (zaocz-
nych). Jest wspó³autorem 5 pozycji dydak-

tycznych wydanych przez uczelniê lubelsk¹:
Materia³y do æwiczeñ z hodowli byd³a (3 wyda-
nia), Przewodnik do æwiczeñ i hodowli i techno-
logii produkcji byd³a (2 wydania), Przewodnik
do æwiczeñ z chowu zwierz¹t gospodarskich
(2 wydania), Zeszyt do æwiczeñ z hodowli byd³a
(4 wydania) i Hodowla i u¿ytkowanie byd³a
(skrypt wyk³adowy). Jest autorem 20-minu-
towego filmu instrukta¿owego (g³ównie dla s³u¿-
by rolnej) o metodach odchowu ciel¹t i opasu
m³odego byd³a rzeŸnego. Nagra³ równie¿ kilka
audycji z zakresu hodowli byd³a dla Telewi-
zyjnego Technikum Rolniczego.

Profesor wypromowa³ 3 doktorów, opra-
cowa³ ponad 10 recenzji zwi¹zanych z awan-
sami naukowymi (prac doktorskich, habilita-
cyjnych i na tytu³ profesora), m.in. dla oœrodka
krakowskiego, wroc³awskiego, olsztyñskiego i
warszawskiego. Pod kierunkiem Profesora
wykonano oko³o 80 prac magisterskich.

Przez ponad 20 lat aktywnie dzia³a³ w orga-
nizacji (na szczeblu wojewódzkim i krajowym)
Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych.
Za dzia³alnoœæ t¹ zosta³ wyró¿niony w 1986 r.
Medalem X-lecia Olimpiady Wiedzy i Umie-
jêtnoœci Rolniczych, a w 1987 listem gratula-
cyjnym Ministra Rolnictwa, Leœnictwa i Go-
spodarki ¯ywnoœciowej. Za szerok¹ aktywn¹
dzia³alnoœæ w zakresie kszta³cenia m³odzie¿y,
m.in. jako przewodnicz¹cy jury XIII Sesji Stu-
denckich Kó³ Naukowych w Krakowie, opie-
kun praktyk zagranicznych, wspó³autor wielu
pozycji dydaktycznych, zosta³ wyró¿niony w
1988 r. nagrod¹ indywidualn¹ III0 Ministra
Edukacji Narodowej, a w 1992 r. Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Ryszard Stenzel trwale zapisa³ siê
równie¿ w zakresie dzia³alnoœci organizacyj-
nej, zarówno na szczeblu Wydzia³u, uczelni,
jak i na forum ogólnopolskim. W latach 1971–
1976 by³ cz³onkiem rady pedagogicznej ds. stu-
denckich dzia³aj¹cej przy kolegium dziekañskim
Wydzia³u Zootechnicznego, w latach 1976–78
by³ przedstawicielem pomocniczych pracow-
ników nauki w Radzie Wydz. Zootechniczne-
go. W latach 1981–87 pe³ni³ funkcjê prodzie-
kana Wydzia³u, a w latach 1990–1993 prorek-
tora uczelni ds. kadr i organizacji. W latach
1987–90 przewodniczy³ Wydzia³owej Komi-
sji Dydaktycznej.

Po zakoñczeniu pe³nienia funkcji rektora,
po 1993 r. przewodniczy³ Wydzia³owej Komi-
sji Dydaktycznej oraz Senackiej Komisji Bu-
d¿etowej.

Zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Ko³a
Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Zootech-
nicznego i cz³onka zarz¹du g³ównego. W Lu-
belskim Towarzystwie Naukowym przez wiele
lat pe³ni³ funkcjê zastêpcy sekretarza general-
nego, oraz wiceprezesa Towarzystwa.

Za swoj¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ naukow¹
i dydaktyczno-wychowawcz¹ wyró¿niony zo-
sta³ Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Za-
s³u¿ony Pracownik Rolnictwa, Medalem Pa-
mi¹tkowym AR w Lublinie i Krzy¿em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Ryszard Stenzel odszed³ od nas
8 stycznia 2012 r., a 12 stycznia liczne grono
kolegów i przyjació³ po¿egna³o go na cmenta-
rzu przy ulicy Lipowej, gdzie spocz¹³ obok
swoich rodziców.

      Zygmunt Litwiñczuk

(dokoñczenie ze s. poprzedniej)

PRO MEMORIA



 





   




  


     

    
 








   



  
     













         

         
              
  
            
           
             
         

    






 
    


    

      






  







   







   

    







 

    
   

     







 


    












     



    
     



 

      










 
   






 



 




  





    
     
    






    


   
  
     










    


     




   




    



    










    




    







    
  
 






     




     







   




    
    


    
   


    





  
 
    
  


  


      




   








 

 

  


          



 

 

     


   












 

  


    

  


 








     







     
 
 





  


 




 
    












    

    





   
  






    
   
    
  
  


     
  


    
   





    





   




 



    




 

 


   


    
    

    











 



 

    
  


  




    







      


   



     
    
    


    











 
   

   









 


 






  
   



 
  

  


   
  










    
  

   
    
    


   


  

  



     
   

   























   



 




  

  
 










         
  

 

 



 


 
    
   



 



 
   









 





  
   

  





      





    
     
   

  
   



    

   














  





 













  

     


     
   








   


 


  


 




  

 

 


   



 

















    












  
 


   





 




 


  







   
 

  

  

 

  
 













       

  








  


 




      


   


    

   



 





 






 




    







   







  


   
   
  
     
   
     




  



   



     


 
   

     


  




    







 
   



   






  
 




    




   
   


  





















   
      
 
   

  
 





 
  

  

           
    

   



 



    



  







 
   







  





  

 


   




    




  




  
      
     





 


 
      




   




   
 

   





    

    
















     




   





    




 



 




   


    
  




  
     
  



    
  

 

   

  



 

   
    





    
       
   





     









    

 
 





       
        


    

    

    







 

    




   
     


  
     





    


    

    
    














    





     





  

      



     




    






   


  

   






 

  
    




  









  

          

 



 


   



  




  







    

    





    





















    
   
  


     
     










   



    

      

   













 
   








     




   







  


     



    
     
 

   
   


  
    




      







 
  

  
      
      






    
     









     




 



      







  



    


   


  
   




    



   

  
  


      


 

     
    



 

   
 


  
 

  


















 




    









    


 



  


   

     



     







    











    
    



     
   
 

   












   
   

   




 


    

     

   



 


  







   
    
     
   








  

     


      

     

 








 


   
  

   




  
    

    


   










   





  










  
       


    














   


     

    











 


 















 





  
 
 










 

  
 


      

   

 

    






     

  

    

   







  

    
  




 










  
  
  

  

 

   



 
    









  
     

 

    
 



   



   

    
    



   




 






   



 


   
  


    
  

    




   
    

  

   


 


   

   


  
     
 
 


   





 






   
   








  




 















   

   


 
    
  


 

    





 
    



 






  

  



  

   


    
    


  

   







 
    

  

     

   
   

     

 



 




   
   



   


   
 
     
     





     





      


  

  





   





  




 

 
 


      




  


   

  



 

 


    




























    




 

     
   








 
   






 


    


    






      
   

    







 
  

 



 


  

   
  
  





 

 

  
    



    









   



   


 






 
   


   
 
    
 







   







 
 












 




     


   

      

 

 



 
    
   








 







     




    


  

   

  



 





   





  



 














   



   
   







 

     

  


    




  

     
    

    



   
 

     



    
  





 







   


  
    


 



 






   
   

    




 
 
    











    




  
  






     
  







    

 

      

  



24 AKTUALNOŒCI

Bia³ka mleka stanowi¹ grupê niejedno-
rodn¹ pod wzglêdem sk³adu i w³aœciwoœci.
Ich zawartoœæ oraz udzia³ poszczególnych
frakcji jest zró¿nicowany u ró¿nych gatun-
ków zwierz¹t. Do g³ównych bia³ek mleka
zalicza siê kazeiny αααααs1-, αααααs2-, βββββ- i K- oraz
dwa bia³ka serwatkowe: ααααα-laktoalbuminê i
βββββ-laktoglobulinê. Synteza tych bia³ek uwa-
runkowana jest genetycznie, a ka¿da z tych
frakcji u wiêkszoœci gatunków wykazuje
polimorfizm. Zagadnienia dotycz¹ce poli-
morfizmu bia³ek mleka zosta³y najbardziej
zg³êbione u byd³a. Badania z tego zakresu
zapocz¹tkowali jeszcze w latach 50. ub. w.
Aschaffenburg i Drewry, stwierdzaj¹c u by-
d³a polimorfizm w obrêbie βββββ-laktoglobuli-
ny. PóŸniej rozszerzy³y siê one na inne
frakcje bia³ek, a w dalszej kolejnoœci objê-
³y równie¿ inne gatunki zwierz¹t, szcze-
gólnie u¿ytkowanych mlecznie.

Loci kazeiny u byd³a s¹ zlokalizowane na
chromosomie 6 w kolejnoœci CSN1S1, CSN2,
CSN1S2 i CSN3 i koduj¹: αs1-kazeinê, β-kaze-
inê, αs2-kazeinê i K-kazeinê.

αs
1
-kazeina jest frakcj¹, która stanowi do

40% bia³ek kazeinowych mleka krowiego, zi-
dentyfikowano tam 8 alleli: A, B, C, D, E, F, G,
H, a najczêœciej wystêpuj¹ B i C. U europej-
skich ras byd³a zdecydowanie przewa¿a allel
B, którego frekwencja przekracza 0,9, natomiast
A pojawia siê sporadycznie. W wyniku muta-
cji allelu B powsta³y allele C, D i E .

W obrêbie αs2-kazeiny zidentyfikowano do-
tychczas 4 warianty genetyczne: A, B, C i D.
U wiêkszoœci ras europejskich wystêpuje allel
A, z którego w wyniku mutacji powsta³ allel
D. Allele B i C s¹ specyficzne, odpowiednio
dla zebu i jaków.

β-kazeina stanowi w mleku krowim do 45%
bia³ek kazeinowych. Zidentyfikowano tam 12
wariantów genetycznych: A1, A2, A3, B, C, D,
E, F, G, H1, H2 i I, a najczêœciej wystêpuj¹ A1 i
A2, które ró¿ni¹ siê tylko 1 aminokwasem. Wa-
riant A2 jest form¹ pierwotn¹ i jest identyfiko-
wany u starych ras byd³a (Zebu, Guernsey),
natomiast A1 jest charakterystyczny dla ras
wspó³czesnych. Wariant B jest mniej powszech-
ny, a A3 i C pojawiaj¹ siê sporadycznie.

K-kazeina stanowi w mleku krowim ok. 10%.
W jej obrêbie zidentyfikowano ³¹cznie 12 alle-
li: A, A1, B, C, E, F1, F2, G1, G2, H, I i J, przy
czym najczêœciej wystêpuj¹cymi allelami au-
tosomalnymi s¹ A i B.

β-laktoglobulina jest g³ównym bia³kiem ser-
watki. Gen BLG u byd³a jest zlokalizowany na
chromosomie 11. Dotychczas zidentyfikowa-
no 12 wariantów genetycznych A, B, C, D, E,
F, G, W, H, I, J i X, a najczêœciej spotykane to
A i B.

Gen koduj¹cy α-laktoalbuminê jest po³o¿o-
ny na chromosomie 5. Jego polimorfizm ujaw-
nia siê tylko u ras byd³a wywodz¹cych siê od
Bos indicus i ogranicza siê do form: A i B.

W mleku kóz stwierdzono obecnoœæ 4 sprzê-
¿onych ze sob¹ kazein (αs1-, αs2-, β- i K-) ko-
dowanych przez geny zlokalizowane na chro-
mosomie 4 w kolejnoœci: αs1-, β-, αs2-, i K-.

Gen koduj¹cy αs1-kazeinê ma najbardziej
z³o¿on¹ budowê i posiada wiele miejsc poli-
morficznych. Obecnie wiadomo o istnieniu 16

alleli: A1, B1, B2, B3, B4, C, E, F, G, H, I, L, M,
N, 01 i 02. Prawdopodobnie wyewoluowa³y one
z 4 alleli pierwotnych: A, B1, B2 i E.

Locus αs2-kazeiny u kóz charakteryzuje siê
znacznie wiêkszym zró¿nicowaniem genetycz-
nym w porównaniu z byd³em i owcami, ziden-
tyfikowano bowiem 8 alleli zwi¹zanych z ró¿-
nym poziomem syntezy tego bia³ka w mleku.
Allele A, B, C, E i F warunkuj¹ syntezê αs2-
kazeiny na poziome 2,5 g/l, allel D (1,25 g/l), a
allel zerowy zwi¹zany z brakiem lub syntez¹
tego bia³ka w iloœciach œladowych.

Dla genu β-kazeiny zidentyfikowano 5 al-
leli. Allele A, B i C wi¹¿¹ siê z normaln¹ zawar-
toœci¹ tego bia³ka, a 0 i 0’ s¹ zwi¹zane z niewy-
krywalnymi b¹dŸ te¿ œladowymi iloœciami.

W obrêbie genu K-kazeiny u kóz do chwili
obecnej zidentyfikowano 13 wariantów tego
bia³ka (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M).

Geny koduj¹ce 2 g³ówne bia³ka serwatko-
we, tzn. α-laktoalbuminê i β-laktoglobulinê
charakteryzuj¹ siê u kóz du¿o mniejszym zró¿-
nicowaniem genetycznym w porównaniu z by-
d³em. Gen β-laktoglobuliny u kóz jest zlokali-
zowany na chromosomie 11.

Mleko owcze zawiera 4 frakcje kazeinowe:
αs1-, αs2-, β - i K- kodowane przez geny zloka-
lizowane na chromosomie 4. W obrêbie genu
CSN1S1 zidentyfikowano 8 wariantów: A, B,
C, D, E, F, G i H. Gen BLG u owiec zlokalizo-
wany jest na chromosomie 3. w formie 3 alleli
A, B i C.

Mleko bawole ma wszystkie 4 frakcje ka-
zeiny (αs1-, β-, αs2- i K-) kodowane przez 4
geny mapowane na chromosomie 7. Stanowi¹
one odpowiednio: β- (53.45%), αs1- (20,61%),
αs2- (14,28%) i K- (11,66%). Gen BLG jest na
chromosomie 12 jako allele A i B, g³ównie B.

Geny bia³ek mleka
jako markery cech produkcyjnych

Bia³kiem, uwa¿anym za istotny marker
cech iloœciowych jest β-LG. Wskazuje siê na
dodatni zwi¹zek genotypu AA β-LG z wy-
dajnoœci¹ mleka. Genotyp natomiast AB ³¹czy
siê z lepszymi wynikami odchowu ciel¹t. Nie-
którzy sugeruj¹ równie¿, ¿e istniej¹ pewne
zale¿noœci miêdzy formami polimorficznymi
β-LG a odpornoœci¹ krów na stany zapalne
wymienia. Przewa¿nie wariant BB β-LG ko-
jarzony jest z ni¿sz¹ liczb¹ komórek soma-
tycznych w mleku.

Bia³kiem mleka, które wzbudza jednak naj-
wiêksze zainteresowanie, jako marker genetycz-
ny jest K-kazeina. Genotyp AA K-CN ³¹czony
jest z regu³y z wy¿sz¹ wydajnoœci¹ mleka, na-
tomiast genotyp BB z wy¿sz¹ zawartoœci¹ bia³ka
ogólnego i kazeiny, t³uszczu, lepsz¹ stabilnoœci¹
miceli kazeinowych, krótszym czasem flokula-
cji, tworzeniem jêdrniejszego skrzepu i wiêksz¹
wydajnoœci¹ sera. Nasze badania wykonane na
7 rasach krów wykaza³y, ¿e obecnoœæ genu B K-
CN korzystnie wp³ywa³a na zawartoœæ w mle-
ku suchej masy, w tym bia³ka, kazeiny i t³usz-
czu. Skraca³a równie¿ istotnie czas koagulacji
enzymatycznej prawie o 1/3. Wskazuje siê rów-
nie¿ na zwi¹zek wariantów genetycznych K-CN
z wynikami odchowu ciel¹t.

Ze wszystkich polimorficznych uk³adów
bia³ek mleka u kóz najlepiej poznany jest locus

αs1-CN. W wiêkszoœci badañ nie stwierdzono
istotnych zale¿noœci pomiêdzy wariantami
αs1-CN a wydajnoœci¹ mleczn¹. Wykazano na-
tomiast korzystny wp³yw wariantów „moc-
nych” (A, B, C) αs1-CN na koncentracjê g³ów-
nych sk³adników mleka, a zw³aszcza bia³ka.
Kozy z allelami „mocnymi” αs1-kazeiny (A,
B1, B2, B3, B4, C, H, L, M) syntetyzuj¹ tê
frakcjê bia³ka na poziomie 3,5 g/l mleka, z alle-
lami „œrednimi” (E, J) w iloœci 1,1 g/l mleka, a
„s³abymi” (F, G) na poziomie 0,45 g/l mleka. U
osobników z allelami „zerowymi” (01, 02) bia³-
ko to nie jest syntetyzowane.

Charakterystyczny „aromat” koziego mle-
ka i stopieñ hydrolizy bia³ka powi¹zane s¹ tak-
¿e z genotypem αs1-kazeiny. Ser wyproduko-
wany z mleka kóz z genotypem AA ma s³ab-
szy „zapach kozi” w porównaniu z serem wy-
produkowanym z mleka zwierz¹t o genotypie
FF. Wy¿szy natomiast stopieñ hydrolizy bia³-
ka mleka stwierdzono u kóz ze „s³abymi” wa-
riantami αs1-CN, co mo¿e sugerowaæ, ¿e jest
ono bardziej przyswajalne dla organizmu.

W badaniach przeprowadzonych przez nasz
zespó³ na 4 rasach kóz utrzymywanych
w Polsce wykazano wyraŸny zwi¹zek genoty-
pów αs1-CN z koncentracj¹ kazeiny w mleku.
W grupie kóz o najwy¿szej zawartoœci kaze-
iny (>2,4%) w ka¿dej rasie dominowa³y zde-
cydowanie zwierzêta z „mocnymi genotypa-
mi” (AA, AB, BB, AE i BE), natomiast w mle-
ku zawieraj¹cym najmniej kazeiny (<1,99%)
przewa¿a³y wyraŸnie kozy o œrednich genoty-
pach αs1-kazeiny.

W nielicznych badaniach dotycz¹cych
owiec wykazano, ¿e zwierzêta z genotypem
CC αs1-CN wyró¿niaj¹ siê wy¿sz¹ wydajno-
œci¹ i wy¿sz¹ zawartoœci¹ podstawowych
sk³adników w mleku. Podobne badania dla β-
LG wskazuj¹, ¿e homozygoty AA i BB β-LG
charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ wydajnoœci¹, a
ich mleko by³o bogatszym Ÿród³em bia³ka, w
tym kazeiny.

Badania nad polimorfizmem bia³ek mleka
realizowane s¹ ju¿ w naszym lubelskim zespo-
le od prawie 30 lat. Zapocz¹tkowa³y je pilota-
¿owe badania, podjête w po³owie lat 80. ub. w.
przez ówczesn¹ mgr Annê Litwiñczuk, któ-
rych wyniki przedstawi³a w swojej pracy dok-
torskiej pt. „Ocena sk³adu chemicznego mleka
ze szczególnym uwzglêdnieniem bia³ka i jego
frakcji u krów czarno-bia³ych i mieszañców z
ró¿nym udzia³em krwi byd³a holsztyñsko-fry-
zyjskiego”, obronionej w 1988 r. Zosta³y one
póŸniej (w 1991 r.) opublikowane w pracy pt.
„Polymorphism of milk proteins in the Poland
B-W cows and crossbreds with different share
of the H-F blood”, zamieszczonej w uznanym
czasopiœmie o zasiêgu miêdzynarodowym –
Animal Science Papers and Reports, 7, 37–45.

Badania te (nad polimorfizmem bia³ek mle-
ka) zosta³y znacznie poszerzone z chwil¹ utwo-
rzenia w 1991 r. na ówczesnym Wydziale Zoo-
technicznym – Pracowni Oceny Surowców
Pochodzenia Zwierzêcego i zatrudnienia no-
wych pracowników, przekszta³conej póŸniej
w Katedrê z obecn¹ nazw¹ Towaroznawstwa i
Przetwórstwa Surowców Zwierzêcych.

W zespole tym wykonano i opublikowa-
no wiele prac, m. in. 3 prace doktorskie: Jo-
anny Bar³owskiej – „Ocena polimorfizmu

BIA£KA POLIMORFICZNE MLEKA JAKO GENETYCZNE
MARKERY CECH U¯YTKOWYCH ZWIERZ¥T

Joanna Bar³owska, Zygmunt Litwiñczuk
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