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Компаративне анализе полиморфизма β-казеинског гена (А1/А2 генотип) и његов
утицај на квалитативни састав млека код високомлечних и аутохтоних раса говеда
Сажетак
Холштајн-фризијска (ХФ) раса је водећа млечна раса говеда у свету и све развијене земље
своју националну производњу млека заснивају на искоришћавању њеног генетског
потенцијала. Пре него што су сименталско и холштајн-фризијско говече освојили Балкан,
српска домаћинства красиле су аутохтоне расе говеда. Буша је била доминантнa раса на
Балкану све до средине двадесетог века, када се десила смена високопродуктивним расама.
Модерна сточарска производња не може се замислити без детаљног пословног плана који
укључује стратешко планирање запата у погледу величине и односа полова. Развој
молекуларне генетике омогућио је идентификацију молекуларних маркера код говеда који
имају економски значај. Доступност великог броја познатих SNP и SNP чип анализа,
допринела је развоју новим генетичким истраживањима, као што су генетичко мапирање
наследних болести, GWAS и геномска селекција. Циљ овог истраживања састојао се од:
испитивања присуства полиморфизма β-казеинског гена код ХФ говеда и аутохтоних говеда
расе буша; праћења утицаја наведеног полиморфизма на квалитативни састав млека код ХФ
крава; повезаност појединих SNP са степеном инбридинга као и особинама за производњу
млека, а све применом GWAS и других биоинформатичких приступа. Такође, приступили смо
оптимизацији методе и процени ефикасности методе екстракције и амплификације ccffDNA
за детерминацију пола фетуса крава. На основу добијених резултата закључено је да је
научесталији алел код испитиваних 334 ХФ краве и 58 ХФ бикова био А2 (0,558 и 0,560,
појединачно). Најучесталији генотип је био А1А2 (60,18% и 46,55%, појединачно), затим
генотип А1А1 (14,07% и 20,69 %, појединачно) и А2А2 (25,75% и 32,76%, појединачно).
Најучесталији алел код испитиване 64 краве расе буша био је А2 (0,719), док је најучесталији
генотип био А2А2 (56,25%), праћен генотиповима А1А1 (12,50%) и А1А2 (31,25%).
Статистички значајно (p<0,01) већа количина млека производеног у обе лактације била је код
крава генотипа А2А2, у поређењу са друга два генотипа, осим тога у другој лактацији принос
млека био је статистички значајно већи (p<0,01) у односу на принос током прве лактације.
Принос протеина и масти млека био је значајно већи (p<0,01) код крава генотипа А2А2, како
у првој тако и у другој лактацији, али и посматрајући обе лактације истовремено у поређењу
са друга два генотипа. Статистички значајно веће (p<0,01) концентрације протеина и масти
млека уочене су у другој у односу на прву лактацију код свих исптиваних животиња, независно
од генотипа за β-казеин. Резултати анализе ROH сегмената (0,079) указују на низак ниво
недавног и укупног геномског инбридинга у испитиваној популацији ХФ говеда. Утврђена је
повезаност између детектованих ROH острва продуктивних карактеристика млечних грла, али
и регија у геному под притиском селекције на друге економски важне особине говеда.
Употребом методе GWAS откривена је асоцијација (p<0,01) маркера који се налази у интрону
гена CTNNA3 смештеног на хромозому BTA28 са приносом млечних протеина у првој
лактацији (сведено на 305 дана). Највећa стопa осетљивости пренаталне детерминације пола
добијенa je када је коришћен комеријални сет за екстракцију ДНК који се не базира на
силактним мембранама и real-time PCR метода амплификације употребом TSPY пара прајмера.
Кључне речи: Холштајн-фризијска говеда, буша, β-казеин, SNP, BCM-7, А2 млеко, ROH,
FROH, GWAS, ccffDNA
Научна област: Ветеринарска медицина
Ужа научна област: Биологија, Биотехнологија, Зоологија, Ветеринарска генетика,
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Comparative analyses of β-casein gene polymorphism (A1/A2 genotype) and its effect on
qualitative composition of milk in lactating and autochthonous cattle breeds
Abstract
The Holstein-Friesian (HF) is the leading dairy cattle breed in the world: in virtually all developed
countries milk production is based on exploiting its genetic potential for high milk yields. However,
before Simmental and Holstein cattle conquered the Balkans, Serbian households had mostly bred
indigenous breeds: Busha was the most dominant breed in the Balkans until 1950s, when the shift to
highly productive breeds of cattle occurred. Мodern livestock production must include a detailed
business plan, as well as strategic planning of the herd size and sex ratio. The development of
molecular genetics enabled the identification of molecular markers influencing the economic traits in
cattle. The availability of many known SNP (single-nucleotide polymorphisms) and SNP chip
analyzes led to a new field in genetic research, such as genetic mapping of inherited diseases, GWAS
(genome-wide association studies) and genomic selection. By using GWAS and other bioinformatic
approaches, this work was aimed to analyze (1) the polymorphism of β-casein gene in HF and
indigenous Busha cattle; (2) the impact of β-casein polymorphisms on the milk composition in HF
cows; (3) the association of individual SNPs in HF cattle with the level of inbreeding and milk
production traits. The effectiveness of the methods for extraction and amplification of ccffDNA
(circulating cell-free fetal DNA) used to determine the sex of the cow foetuses was tested and the
protocol optimized. Based on the obtained results, it was concluded that in the tested 334 HF cows
and 58 HF bulls the most frequent allele was A2 (0.558 and 0.560, respectively). The most frequent
genotype was A1A2 (60.18% and 46.55%, respectively), followed by A1A1 (14.07% and 20.69%,
respectively) and A2A2 (25.75% and 32.76%, respectively) genotypes. In the 64 tested Busha cows
the most frequent allele was A2 (0.719), while the most frequent genotype was A2A2 (56.25%),
compared to A1A1 (12.50%) and A1A2 (31.25%). Cows with the A2A2 genotype produced
significantly higher (p<0.01) amounts of milk in both lactations than those with the other two
genotypes. Additionally, the milk yield was significantly higher (p<0.01) in the second lactation than
in the first one. Milk protein and milk fat yields were significantly higher (p<0.01) in cows with A2A2
genotype compared to those of the other two genotypes, both in the first and in the second lactation,
but also if both lactations were taken into consideration together. Significantly higher (p<0.01)
concentrations of milk protein and fat were detected in the second lactation compared to the first one
in all tested animals, regardless of the genotype for β-casein. ROH (runs of homozygosity) results
(0.079) indicate the presence of low levels of recent and ancient genomic inbreeding in the
investigated HF population. The association between the ROH islands and the production traits of
dairy cattle was discovered, but also between the islands and the regions in the genome which are
under pressure of selection for other economically important traits. GWAS discovered the association
(p<0.01) of a marker located in the intron of the CTNNA3 gene (located on the BTA28 chromosome)
with the first lactation milk protein yield (reduced to 305 days). The highest sensitivity rate of prenatal
sex determination was obtained when a commercial DNA extraction kit (not based on silicate
membranes) and real-time PCR amplification method using TSPY (testis-specific protein Y-encoded)
primer pairs were deployed.
Keywords: Holstein Friesian cattle, Busha cattle, β-casein, SNP, BCM-7, А2 milk, ROH, FROH,
GWAS, ccffDNA
Scientific field: Veterinary medicine
Scientific subfield: Biology, Biotechnology, Zoology, Veterinary Genetics, Molecular genetic
diagnostics, Cattle reproduction, Animal breeding
UDK number: 548.33:636.2:637.112
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AS-PCR – Allele specific Polymerase Chain Reaction – алелски специфична ланчана реакција полимеразе
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NPV – Negtive Predictive Value – негативна предиктивна вредност
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1.

УВОД

Говедарство у Србији има изразито дугу традицију, док је сточарство одувек била једна
од најзаступљенијих, ако не и најзаступљенија грана пољопривреде на овим просторима. Наши
преци подмиривали су потребе за месом и млеком производњом која се одликовала екстензивним
узгојем на породичним имањима. Средином двадесетог века ова слика идиличног газдинства,
полако се почела мењати интензивнијом производњом и интродукцијом страних,
продуктивнијих раса говеда попут данас најзаступљеније сименталске и холштајн-фризијске
(ХФ) расе. Међутим, пре него што су говеда сименталске и ХФ расе „населили“ подручје
Балкана, у српским домаћинствима узгајале сусе, старе, аутохтоне расе говеда. Широм Србије, и
данас се може чути рику буше и подолских говеда. Буша припада краткорогим говедима (Bos
brachyeros europeus) па јој је и синоним домаће краткорого говече. Ова аутохтона раса говеда је
до средине двадесетог века била најдоминантнија на Балкану, све до поменуте смене
високопродуктивним расама. Сељаци су је користили за рад, али и за добијање меса и млека.
Лоши услови у којима су се буше гајиле, имали су утицај на њихов спољашњи изглед. Недостатак
квалитетне хране утицао је на то да буша постане слабије развијена од других раса говеда. Будући
да су нискомлечне, телад је ускраћивана од млека, јер се исто користило за исхрану људи. Без
адекватне замене за млеко, телад су слабо расла, споро се развијала и стасавала, а неретко
остајала закржљала. Одрасле јединке обично су преко лета остављане да се саме старају о себи,
јер су их сељаци истеривали ван стаја већ почетком пролећа, а враћали их пред зиму. Током зиме
исхрана им се састојала од кукурузовине, сламе, а само понекад и од сена. По правилу, сву
телесну масу коју су добијале током лета пашом свеже траве, губиле су зими. Буша се данас
сматра угроженом аутохтоном расом говеда. Према подацима из 2018. године величина
популације буша у Србији износила је од 1 000 до 1 500 јединки. Ипак, већина буша које се данас
одгајају имају знатно лакши живот од њихових предака, јер су углавном узгајана зарад очувања
расе и промоције руралног туризма. Бушу одликује срнећа губица (венац белих длака око тамне
пигментиране слузокоже) и венчасто постављени рогови пигментирани при самом врху. Спада у
једнобојне расе говеда и боја им се креће од сиве, преко тамносмеђе и црвене па све до црне боје
са светлом пругом на леђима.
Холштајн је данас водећа млечна раса у свету и, практично, све развијене земље своју
националну производњу млека заснивају на искоришћавању њеног генетског материјала за
високе приносе млека. Створена је у Сједињеним Америчким Државама (САД) у 19. веку од око
8 000 грла црно-беле фризијске расе, пореклом из Холандије, у условима веома интензивне
исхране и примену усмерене селекције. У Србији је 1970. године започет увоз значајног броја
ХФ јуница (увезeно је укупно 3 100 грла) из САД. Такође, преко увоза семена и бикова, остварен
је масовни утицај на тада постојеће расе у земљи. До поновног већег увоза дошло је током 2005.
и 2006. године, сада претежно из Западне Еврове, те се процењује да је њено учешће у укупном
броју говеда у Србији око 15%. Холштајнске краве имају изражене мере за висину, дубину и
дужину тела (припадају млечном типу великих оквира), а поједини делови тела и њихови односи
су складни, тако да грла делују као изванредно хармонична целина. Одликују се снажном
конституцијом и чврстом грађом, посебно добро везаним вименом. Доминантна боја ове расе је
црно-бела, мада се у популацији ХФ говеда, у мањој мери, јављају и црвено-бела грла, код којих
је рецесивни ген за црвену боју у хомозиготном стању. Поједине европске земље користиле су
семе бикова црвеног холштајна да би створиле стада овог типа, претапањем сименталске расе
или црвено-белог низијског (ротбунт) говечета. Оба начина су примењивана и у Србији, посебно
у Војводини. Данас, један број бикова сименталске расе врхунског квалитета, нпр. у Аустрији и
Немачкој, има одређен, додуше не велики, удео (најчешће до 12,5%) гена црвеног холштајна у
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свом наслеђу. Просечна млечност ХФ крава у економски развијеним земљама је већа од 8 000 кг
по лактацији. Израел је водећа земља у том погледу, те је у овој држави годишња производња
млека по крави већа од 10 000 кг, дуже од једне деценије. Тако је, у овој земљи, просечна
млечност по крави за 84 694 грла отељених у 2004. години (сведено на 305 дана лактације)
износила 11 200 кг, са 3,54% масти и 3,08% протеина. Узимајући у обзир све ХФ краве у Србији,
долазимо до податка да је просечна млечност износи око 6 000 кг са око 3,60% масти по
лактацији.
Млеко је сложена мешавина протеина, угљених хидрата, витамина, минерала и других
састојака растворених у води. Кравље млеко представља ресурс липида, аминокиселина,
витамина и минерала, имуноглобулина, хормона, фактора раста, цитокина, нуклеотидa, пептидa,
полиаминa, ензимa и биоактивних пептида. Укупне протеине млека сачињавају бројни
специфични протеини. Казеини и протеини сурутке (ß-лактоглобулин и α-лакталбумин) су две
главне групе млечних протеина. Кравље млеко се састоји од четири врсте казеина: alpha – (α) –
S1 – казеина (CSN1S1), alpha – (α) – S2 (CSN2), beta – (β) – казеина (CSN1S2) и kappa – (κ) –
казеина (CSN3). Ген за β-казеин је грађен од 209 аминокиселина и високо је полиморфан. У
почетку су откривене три варијанте говеђег β-казеина и означене као А, B и C. Касније је
утврђено да варијанта А има три подваријанте: А1, А2 и А3, а затим је потврђено да постоји
укупно 13 генетских варијанти β-казеина: А1, А2, А3, A4, B, C, D, E, F, H1, H2, I и G.
Многобројним истраживањима установљено је да су код млечних крава најзначајније варијанте
А1 и А2. Варијанте А1 и А2 се разликују у једној аминокиселини на 67. положају ланца (А1хистидин; А2-пролин). Студије указују да је целокупна популација говеда поседовала само алел
А2, а да је алел А1 настао мутацијом. Промена нуклеотидне секвенце на 67. положају
аминокиселинског ланца (CCT у CAT) гена за ß-казеин, узрокује супституцију пролина у А2 βказеину са хистидином условљавајући другачију аминокиселинску секвенцу А1-β-казеина, што
проузрокује промену секундарне конформације у структури протеина, утичући на физичка
својства казеинске мицеле и на „рањивост“ при ензимској дигестији. Током овог ензимског
разлагања ß-казеина, ослобађа се опиоидни пептид бета–казоморфин–7 (Beta-casomorphin-7 –
BCM-7) искључиво код варијанти са А1 и B алелима. Дигестијом А1-β-казеина са пепсином,
леуцинаминопептидазом и еластазом, BCM-7 се ослобађа у танком цреву. Термин „опиоид“
односи се на хемијске супстанце које имају „морфијумску“ активност у телу. Примећено је да
неке од њих играју веома важну улогу у одговору на бол и у контроли уноса хране, деловањем
на опиоидне μ-рецепторе, који се налазе углавном у централном нервном систему, а самим тим
и у гастроинтестиналном тракту. Такве опиоидне активности поседује и BCM-7. Што се тиче βказеина, код млечних раса говеда најчешћи су типови А1 и А2; сходно томе, млеко је
категорисано или као „А1“ или „А2“. Након конзумирања, у дигестивном систему људи, млеко
које садржи А1-β-казеин ослобађа опиоидни пептид, BCM-7, који је 10 пута потентнији од
морфијума и може допринети развоју неких болести код људи (конзумената млека): исхемијска
болест срца, инсулин зависан дијабетес, атеросклероза, синдром изненадне смрти одојчади,
аутизам, шизофренија итд. Генетичком карактеризацијом млечних раса Bos taurus установљено
је да већина носи ген за А1-β-казеин, са изузетком раса џерсеј и гернсеј, које поседују искључиво
А2 тип β-казеина. Занимљиво је да је овај непожељни ген (А1-β-казеин) редак или одсутан код
старих, примитивних раса говеда. Значајно је напоменути да присуство А2-β-казеина позитивно
утиче и на производњу млека код млечних крава и на концентрацију млечних протеина. Контрола
инбридинга у популацијама фармских животиња је веома значајна, јер повећана стопа сродства
међу животињама доводи до брзог губитка генетске варијабилности и до штетних фенотипских
ефеката повезаних са инбридинг депресијом. Новине у технологији генотипизације омогућиле су
проучавање инбридинга на молекуларном нивоу употребом анализе ROH (Runs of Homozygosity)
сегмената, као и истраживања повезаности одређених гена са фенотипским карактеристикама
животиња укључујући производне особине. Једна од таквих метода је Genome Wide Association
Studies (GWAS), у слободном преводу: студије асоцијације на нивоу генома. Селекција има
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тенденцију да изазове специфичне промене у обрасцима варијације међу одређеним локусима.
Ови геномски „отисци“ остављени селекцијом познати су као потписи селекције и могу се
користити за идентификацију локуса који су подвргнути усмереној селекцији. Током последњих
деценија, напредак у технологији базираној на ДНК маркерима омогућио је идентификовање
региона генома са локусима квантитативних особина (Quantitative Trait Loci-QTL) везаних за
сложене особине као што су принос млека код говеда. Уместо традиционалних узгојних програма
животиња који се искључиво ослањају на информације о фенотипу и родослову, укључивање
откривених QTL у генетску процену пружа велики потенцијал за побољшање тачности селекције
животиња, убрзавајући генетско побољшање њихове продуктивности. Појавом панела за
масовно откривање полиморфизама појединачних нуклеотида (Single Nucleotide Polymorphism –
SNP), исти су почели да се широко користе за детекцију и локализацију QTL за сложене особине
код многих врста животиња и показали су се моћним и корисним оруђем за идентификацију
случајних мутација повезаних са економски важним особинама код фармских животиња, као и у
детекцији разних обољења код људи. Последњих година, заједно са напредовањем секвенцирања
генома и технологије генотипизације SNP, GWAS студије показале су се као практичне за
истраживање гена повезаних са испољавањем сложених особина. У поређењу са традиционалним
QTL мапирањем, GWAS има предност како у моћи откривања узрочних варијација, тако и у
тачнијем одређивању генских региона на којима се налазе узрочне варијације. GWAS је широко
прихваћен као примарни приступ за проналажење гена, те је постигнут огроман успех у
идентификовању гена који код људи могу представљати опасност за појаву одређених болести.
Међутим, до сада, само неколико GWAS истраживања се бавило идентификовањем гена који су
повезани са млечним особинама код крава.
Данас, модерна сточарска производња у коју убрајамо и узгој млечних говеда, не може се
замислити без детаљног пословног плана у оквиру кога се спроводе процене и управљање
ризиком, као и стратешко планирање запата у погледу величине и односа полова у оквиру истог.
Због тога, последњих година се све више ради на раној дијагностици гравидитета код млечних
раса говеда, јер се на овај начин скраћује период између два узастопна тељења и, последично,
омогућава исплативија производња. Методолошке стратегије као што су одређивање пола
фетуса, додатно доприносе планском узгоју говеда. За ове потребе користе се различите методе
које омогућавају лакше и ефикасније управљање фармама. Дијагностички приступ који се
најчешће користи за рано одређивање пола плода је ултразвучна дијагностика. Међутим, његова
употреба и поузданост при раном одређивању пола се смањује како период гестације напредује.
Штавише, познато je да постоје одређена техничка ограничења у вези са перформансама
ултразвучног уређаја које могу смањити његов спектар деловања. Поред тога, висока цена
уређаја као и питање безбедоности животиња приликом ултразвучног прегледа, ограничавају
употребу ултразвука у пренаталној дијагностици пола. Развој нових прихватљивијих метода за
рано пренатално одређивање пола код говеда смањило би трошкове узгојних програма и
тестирања потомства. Студије су показале да је прецизно одређивање пола код сисара са
хемохоријалном плацентом могуће уз примену технике ланчане реакције полимеразе (Polymerase
Chain Reation-PCR), која се заснива на принципу амплификације феталних нуклеотидних
секвенци које циркулишу у слободном облику кроз мајчин крвоток. Овe нуклеотидне секвенце
пореклом од фетуса називају се слободноциркулишућа ванћелијска фетална ДНК (Circulating
cell-free foetal DNA- ccffDNA).
Имајући у виду наведено, као и чињеницу да у Републици Србији постоји доста простора
за модернизацију и унапређење сточарске производње, а нарочито у говедарству, резултати овог
свеобухватног истраживања пружају узгајивачима говеда неколико различитих савремених,
једноставних и економичних метода за унапређење стратегије производње и имплементацију
иновативних решења.
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2.

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

2.1. Говедарство и производња млека у Србији
Према актуелним подацима Завода за статистику Републике Србије (Саопштење, број
030), са стањем закључно са 1. децембром 2020. године, у Републици Србији узгаја се укупно 886
127 говеда. Укупан број говеда је мањи за 1,3% односу на стање на дан 1. децембра 2019. године.
У региону Шумадије и Западне Србије је најзаступљенији узгој говеда (46,4% у односу на укупан
број говеда на територији Републике Србије). Укупан број говеда је мањи за 2,8% у односу на
десетогодишњи просек за период 2010-2019. година. На основу података из Стручног извештаја
и резултата обављених послова контроле спровођења одгајивачког програма из 2016. године
Института за сточарство Београд-Земун, у Републици Србији се узгаја око 100 000 крава и јуница
ХФ расе. Највећи број крава ове расе гаји се у Војводини, а мањи део у Централној Србији. Ако
се изузму краве које се гаје у околини Београда у врло интензивној организованој производњи на
неколико великих фарми, број који се гаји на малим фармама у Централној Србији је мали и
износи свега неколико хиљада. Досадашња селекција говеда ХФ расе углавном је била усмерена
у правцу побољшања особина млечности. На основу података из Главног одгајивачког програма
за аутохтоне расе Института за сточарство Београд-Земун из 2018. године, величина целокупнe
популацијe буше броји око 1 500 грла свих категорија, од којих су 847 приплодна грла. Програм
очувања буше отпочео је 1993. године са процењеном величином популације на нивоу од 1 000
до 100 000 грла. Аутохтоне расе говеда могу представљати вредан генетички ресурс у погледу
извора гена за селекцију пожељних особина, те је и унапређење знања о генетском диверзитету
унутар и међу локалним аутохтоним расама важан фактор за унапређење њиховог ефикасног
коришћења у одрживом узгоју животиња, како у екстензивним, тако и у мање екстензивним
начинима држања животиња. Све ово има за циљ спровођење програма конзервације генетичких
ресурса. Аутохтоне расе најчешће нису селектиране и обично показују високу прилагодљивост
њиховом локалном окружењу, те њихов генетски фонд представља вредан извор гена који могу
обезбедити производе високог квалитета пореклом од ових животиња (Antonopoulos и сар. 2021).
Иако аутохтоне расе говеда обично имају двоструку производну намену (месо и млеко), буша се
у Србији углавном узгаја за потребе месне индустрије, а не за производњу млека, пре свега због
лоше инфраструктуре и употребе дохране што доводи до високих трошкова производње. Ипак,
буша у периоду лактације даје у просеку 800 L млека (Simčič и сар. 2008). Према бази података
Завода за статистику Републике Србије, у 2019. години производња млека (све млеко) на
газдинствима износи 1 597 хиљада тона, при чему је производња млека била 1 554 хиљаде тона
(97%). Целокупно помужено млеко које се користи као сточна храна (укључујући и колострум)
улази у укупну количину расположивог млека. Просечна млечност износила је око 3 000 литара
по крави, што је знатно мање него у било којој од земаља ЕУ. Поред тога, многи произвођачи не
могу испунити високе захтеве који су у складу са стандардима ЕУ. Ово доказује колико је рада
потребно за проширење капацитета за производњу и прераду млека помоћу напредне иновативне
технологије. Просечна годишња потрошња млека по становнику у Србији је око 50 литара.
Међутим, ниво производње млека посебног квалитета (органско млеко, млеко са/без неких
састојака или са неким додатим компонентама), попут млека А2А2 (које се још увек не производи
у Србији), је веома низак (Ristanic и сар. 2020).
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2.2. Млеко
Млеко је течна материја, продукт активности млечних жлезда женки свих сисара,
првенствено да би се задовољиле потпуне потребе исхране новорођенчади. Протеини млека су
неопходни за задовољавање многих нутритивних потребa новорођенчета јер обезбеђују
есенцијалне аминокиселине, али и амино-групе неопходне за биосинтезу неесенцијалних амино
киселина. Млечни протеини и пептиди, укључујући имуноглобулине, ензиме, инхибиторе
ензима, факторе раста, хормоне и антибактеријске агенсе, обављају већину физиолошких
функција млека. Друга улога млека представља обезбеђивање енергије (липиди, лактоза и
протеини када су у вишку), неопходних масних киселина, витамина, неорганских елемената и
воде. Због нутритивних захтева новорођенчета који зависе од величине при рођењу, стопе раста
и енергетских потреба (који углавном зависе од температуре околине), у бруто саставу млека се
уочавају велике међуспецијске разлике. Иако је млеко „дизајнирано“ да буде специфично за
врсту, људи конзумирају млеко других врста сисара најмање 8 000 година (Kindstedt, 2012).
Светска производња млека се рапидно увећава последњих деценија, те је производња порасла са
500 милиона тона у 1983. години на 811 милиона тона у 2017. години (OECD/FAO, 2018).
Уколико се претпостави да је просечан садржај протеина у млеку 3,5%, значи да је годишња
производња млечних протеина 28 милиона тона. Највећи светски произвођачи млека су Индија
и ЕУ са 20% глобалне производње, а следе их САД, Кина, Пакистан и Бразил (OECD/FAO, 2018).
Од свих састојака млека, протеинска фракција представља компоненту са највише „додатне
вредности“. Овакво мишљење влада првенствено због става да протеини крављег млека поседују
супериорније нутритивне и функционалне карактеристике у поређењу са многим другим
изворима протеина. Сходно томе, како би се задовољили тржишни захтеви, широм света се
производе многи типови млечних протеина за људску употребу. Различити састав млечних
протеина индукује и разлику у саставу хранљивих материја, протеинском профилу и
функционалним својствима, што омогућава разноврсност њихове индустријске примене.
Потражња за састојцима млечних протеина ће се вероватно наставити у будућности због сталног
развоја глобалних социо-економских прилика и великог пораста светске популације (Lagrange и
сар. 2015). Предвиђањe FAO је да ће се до 2050. године светска популација повећати на 9,8
милијарди (United Nations, 2017). Стопу повећања становништва пратиће и потреба за повећањем
производње хране од око 70% како би се задовољиле нутритивне потребе глобалне популације
(Lagrange и сар. 2015). Најновији OECD/FAO извештај предвиђа повећање глобалне производње
млека од 22% до 2027. године, у поређењу са периодом од 2015-2017. године (OECD/FAO, 2018).
Млеко је веома сложена течна материја која садржи неколико стотина молекуларних
једињења (Goulding и сар. 2020). Главни састојци су вода, липиди, шећер (лактоза) и протеини.
Поред тога, постоје бројни мањи састојци, присутни углавном у траговима (нпр. минерали,
витамини, хормони, ензими и разна друга једињења). На основу варијација гена за β-казеин,
млеко се може сматрати млеком А1 или А2. Млеко А1 типа је производ које у себи садржи βказеин са алелима А1, B, C, F или G којима је заједничка аминокиселина хистидин (His) на
положају 67, заједно са варијацијама аминокиселина на другим положајима. Млеко А2 типа
укључује β-казеин са алелима А2, А3, D, H1, H2 и I који имају аминокиселину пролин (Pro) на
положају 67 (Roginsky, 2003; Kaminski и сар. 2007; Givens и сар. 2013; Sharma и сар. 2018).
Познато је да BCM-7 (метаболит А1 млека) остварује своје опиоидне ефекте преко μ/κ/𝛿
опиоидних рецептора на различите органе, укључујући дигестивни (Zoghbi и сар. 2006),
респираторни (Sun и сар, 2003) и имуни систем (Kurek и сар. 1992; Gill и сар. 2000). BCM-7 може
допринети развоју исхемијске болести срца (McLachlan, 2001; Laugesen и Elliott, 2003), инсулин
зависног дијабетеса код деце (Elliott и сар. 1999) и код одраслих (Thorsdottir сар. 2000; Laugesen
и Elliott, 2003;), атеросклерозе (Tailford и сар. 2003), синдрома изненадне смрти новорођенчади
(Sun и сар. 2003), аутизма и шизофреније (Sun и сар. 1999). Многи аутори су истраживали
негативан утицај А1-β-казеина на гастроинтестиналну пасажу и на инфламаторни одговор у
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гастроинтестиналном систему код мишева и пацова (Becker и сар. 1990; Mihatsch и сар. 2005; Haq
и сар. 2014; Pal и сар. 2015; Haq и сар. 2015). Поред утицаја на здравље потрошача, различитим
истраживањима је откривен и позитиван утицај алела А2 гена β-казеина на принос млека и
млечних протеина, али и смањење приноса млечне масти код крава (Velmala и сар. 1995; Ikonen
и сар. 1999; Ikonen и сар. 2001; Nilsen и сар. 2009; Hanusova и сар. 2010; Olenski и сар. 2010; Visker
и сар. 2011).
2.3. Протеини млека
На својства млека и већине млечних производа највише утичу протеини млека. Млечни
протеини имају многа јединствена својства, те су због свог технолошког значаја детаљно
изучени, а вероватно су и најбоље описан систем протеина хране. Протеини млека се на основу
њихове структуре и физичко-хемијских својстава класификују у казеине и протеине сурутке (Fox
и сар. 1994). Казеини чине 80% укупних макромолекула у млеку. Као што је раније наглашено,
постоје четири типа казеина; α-s1, αs-2, β, и κ-казеин (Swaisgood, 2003). Сваки од четири казеина
показују варијабилности које су познате и као мале неуниформности, а које се разликују у
разликама у степену фосфорилације, гликозилације, дисулфидном везивању и генетским
полиморфизмима (Fox и сар. 1994). Протеини сурутке (20% укупних млечних протеина)
представљају огромну резерву биолошки активних молекула који могу да утичу на мноштво
физиолошких функција људског организма, попут улоге у апсорпцији микроелемената и
витамина. Међутим, све већа пажња усредсређена је на биолошки активне пептиде који настају
из ових протеина. Ови биоактивни пептиди добијени из млека сматрају се истакнутим
кандидатима за употребу у исхрани, као функционалне намирнице које промовишу побољшање
здравља, нарочито срца, костију и дигестивног система, уз то и за појачање имуног одговора
(Korhonen и сар. 1998). Ови пептиди су неактивни када се налазе у секвенцама матичних
макромолекула, те се најчешће ослобађају помоћу ензима у биолошким процесима током
транзита у гастроинтестиналном систему или ферментацијом током процеса варења.
2.3.1. Казеини
Укупну светску производњу казеина и казеината тешко је дефинисати због недостатка
прецизних података. Међутим, процењује се да се годишња продукција креће између 430 000 –
460 000 тона (Sarode и сар. 2016). Највећи произвођачи казеина су Нови Зеланд (150 000 тона),
Холандија (85 000–100 000 тона) и Немачка (25 000–40 000 тона). Количина казеинa или
казеината који се користе у прехрамбеној индустрији на светском тржишту варира између 200
000 и 2 500 000 тона. САД су највећи увозник казеина, те потражња за прехрамбеним
производима казеина у овој држави износи око 25 000 тона годишње, док потражња за
казеинатима износи око 30 000 тона. Око 20% ове потражње долази из нутриционистичке
индустрије. Казеин се такође користи за производњу имитација сирева.
Казеин је највећи протеин у млеку крава и представља најважнију протеинску компоненту
млека, како квантитативно тако и нутритивно, чинећи око 80% укупног азота у млеку. Кроз
историју, коришћен је у различитим индустријама за производњу папира, текстила, боје, кожа,
влакана и других материјала. Јестиви казеини и казеинати су такође дуго познати млечни
нуспроизводи који се користе у припреми различитих јела. Казеин је назив који се додељује
фракцији фосфопротеина који преципитира током процеса ацидификације млека при
температури од 2000 °C и киселости од pH 4,6. Казеини чине 3-3,5% крављег млека. Количина
казеина у млеку жене је 0,3-0,6%. Протеини сурутке или серумски протеини чине преосталих
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20% протеинских компоненти; α-лакталбумин: ~ 2%; β-лактоглобулин: ~ 10%; серумски
албумин: ~ 1%; имуноглобулини: ~ 2%; остали протеини: ~ 2%.
Казеини се у млеку налазе у облику калцијумове соли распоређене у мицеларне честице
окружене растворљивим κ-казеином. Казеинска компонента млека је термички релативно
стабилна, способна да на температури од 62-71 °C издржи пастеризацију. Супротно томе, на овим
температурама компоненте протеина сурутке буду денатурисане. За казеин, изоелектрична тачка
износи приближно 4,6 и представља pH вредност при којој се таложи кисели казеин. У млеку,
које има pH око 6,6, казеинске мицеле имају нето негативни набој и прилично су стабилне
(Sawale, 2016). Генерално, секундарна структура казеина ограничена је на α-хеликс и β-ланац.
Казеини имају тенденцију да буду богати са остацима пролина и да имају врло мало дисулфидних
веза. Растворљивост казеина зависи од pH, али и од састава и набоја јона. Додавање натријум
хлорида ће имати различит ефекат на растворљивост казеина у зависности од момента додавања
у раствор током баждарења pH вредности раствора (Strange и сар. 1994).
2.4. β-казеин говеда
Кравље млеко садржи четири главне групе казеина, α-s1, α-s2, β, и κ-казеин, који су
заступљени са 38%, 10%, 36% и 13%, појединачно, у укупним млечним протеинима (Rahimi и
сар. 2015). Бета-казеин са својих 13 варијанти је најразноврснији протеин млека. Код млечних
раса говеда се јављају А1, А2, А3, А4, B, C, D, E, F, H1, H2, I, и G, док су најистраженији облици
β-казеина А1 и А2 (Sharna и сар. 2018). Састав β-казеина млека и млечних производа постао је
важна економска особина млечних животиња (Boro и сар. 2016). Бета-казеин је полипептидни
ланац састављен од 209 аминокиселина. Разлика између А1- и А2-β-казеинске варијанте је у
једној аминокиселини на позицији 67, која је у случају А1 типа β-казеина хистидин, док је код
А2 типа-пролин. У гену који кодира бовини А1 тип β-казеина, гуанин (G) је супституисан
аденином (А) на 8 101. позицији (GenBank M55158). Хистидин, који се налази у млеку добијеном
од крава које имају ген за синтезу А1-β-казеина, поседује слабу везу која се веома лако раскида,
те се потом ослобађа биоактивни пептид BCM-7 (Elliot и сар. 1999), али не и током дигестије А2β-казеина (Слика 1). BCM-7 се током овог ензимског процеса ослобађа искључиво из варијанти
А1 и B, док пролин гради јаку везу која се не раскида током дигестије (Jinsnaa и сар. 1999; Jaiswal
и сар. 2014). Иницијална истраживања су показала да је А2 алел оригинални алел, који је постојао
у целој популацији говеда, док мутација није изазвала стварање алела А1, приликом
доместикације европских говеда (Rangel и сар. 2016).

Слика 1. Разлика између варијанти А1 и А2 β - казеина и ставарање бета-казоморфина-7 (BCM-7).
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2.5. BCM-7 и његови метаболички путеви
А1- и А2-β-казеин различито реагују на протеолитичко разлагање дигестивним ензимима
људског црева. Разлика у аминокиселини на 67. позицији резултира различитој рањивости
пептидне везе између аминокиселина на позицији 66 и 67. Пептидну везу између изолеуцина и
хистидина (А1-β-казеин) прекида еластаза, док се веза између изолеуцина и пролина (А2-βказеин) не хидролизује. Обрађени фрагмент садржи аминокиселински низ од 7 аминокиселина
са секвенцом: Tyr60-Pro61-Phe62-Pro63-Gly64-Pro65-Ile66 и назван је BCM-7, који се не ствара
приликом дигестије А2-β-казеина (Слика 1). У in vitro испитивању (De Noni и сар. 2015), А1-βказеин је излаган дејству више ензима; пепсину, еластази, леуцинаминопептидази (LAP) и
панкреатину-5. Поред BCM-7, формирају се и други елементи казеинске разградње; BCM-9,
BCM-13 и BCM-21. BCM-7 се даље разлаже на BCM-5 и BCM-3 помоћу дипептидил пептидазе
IV (DPP IV) присутне на површини ентероцита и у крви (De Noni и сар. 2015). Због своје мале
молекуларне тежине, BCM-7 пролази крвно-мождану баријеру и везује се за μ/κ/𝛿 рецепторе
локализоване у централном нервном систему, гастроинтестиналном систему и неким
компонентама имуног система (Kostyra и сар. 2004). Jianqin и сар. (2015) наводе да дигестија А1β-казеина у дигестивном систему човека и последично стварање BCM-7 доводи до испољавања
низа проинфламаторних ефеката који укључују измењену сигналну активност, редокс поремећаје
и измењену епигенетску регулацију гена. Последице ових промена огледају се у поремећајима
дигестивног процеса, што се у погледу клиничке слике манифестује као симптоми интолеранције
на лактозу.
2.6. BCM-7 и утицај на здравље конзумената
Опиоидни пептиди имају улогу у различитим биолошким процесима, укључујући дисање,
аналгезију, опстипацију и утичу на људско понашање (Ng-Kwai-Hang, 2003). BCM-7, опиоид или
наркотик, поред тога што је оксидант, повезан је са интолеранцијом на млеко и има улогу у
развоју одређених болести код људи као што су срчана исхемија, инсулун зависни дијабетес,
атеросклероза, шизофренија, аутизам, коронарна болест срца, аутистични спектрални поремећај
(АСД) и синдром изненадне смрти одојчади (СИДС) (Sodhi и сар. 2012; Jaiswal, 2014). Такође,
BCM-7 се повезује са развојем различитих аутоимуних стања. Поједини истраживачи овај
протеин такође повезују са интолеранцијом на млеко (Woodford, 2008). Интолеранција на млечне
производе је веома чест гастроинтестинални поремећај код људи, а обично се приписује
интолеранцији на лактозу (Brussow, 2013). На основу сазнања о ефектима BCM-7 (а самим тим и
млека које садржи А1-β-казеин) на дигестивни, али и остале органске системе, могуће је
закључити да се интолеранција на млечне производе у неким случајевима повезује пре са
конзумацијом млека које садржи А1-β-казеин, него са интолеранцијом на лактозу (Jianqin и сар.
2015). Због своје повезаности са особинама млека (састав млека и квалитет млека), генетски
полиморфизми протеина крављег млека показују велики значај у истраживањима везаним за
селекцију говеда (Roginski, 2003; Jaiswal, 2014, Ristanic и сар. 2020). Утврђено је да се бовини
BCM-7 апсорбује у циркулацију одојчади храњене адаптираним млеком за одојчад (Kostyra и сар.
2004), те да стопа елиминације BCM-7 код беба варира. Поред тога, док је једна од ових студија
о дојенчадима известила о негативној корелацији између изложености BCM-7 и аспеката дечјег
развоја (Kostyra и сар. 2004), друга је сугерисала да виши нивои BCM-7 код неке новорођенчади,
могу представљати фактор ризика за појаву апнеје и да бовини BCM-7 из млека које уносе мајке
у лактацији, може да се пренесе директно у мајчино млеко (Kostyra и сар. 2004). Дигестија
ензимом DPP4 у људском пробавном систему може разложити казоморфине на неактивне
дипептиде (Puschel, 1982). Овај ензим се налази у неким ендокриним ћелијама и у дигестивном
тракту. Такође постоји могућност ослобађања казоморфина из мајчиног млека. Хумани BCM-7
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(Tyr-Pro-Phe-Val-Glu-Pro-Ile) разликује се на два положаја аминокиселина од бовиног облика
(Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-Ile). Још увек постоји непотпуно научно разумевање биохемије и
фармакологије казоморфина, те су неопходна додатна истраживања овог биоактивног пептида.
2.7. Полиморфизам појединачних нуклеотида (Single Nucleotide Polymorphism-SNP)
Мутација се дефинише као било која наследна промена у односу на нормалну ДНК
секвенцу (Ђелић и Станимировић, 2019). То имплицира да у популацији доминира „дивљи“ алел,
а мутација га трансформише у ретку и абнормалну варијанту. С друге стране, варијабилност ДНК
секвенци је уобичајена у популацији. Произвољна тачка пресека између мутације и
полиморфизма је 1%. Односно, неки алел мора имати учесталост од 1% или више у популацији
да би се могао класификовати као полиморфизам. Алел се сматра мутацијом ако је фреквенција
мања од назначене. Обично, варијанте полиморфне секвенце не узрокују прекомерну појаву
болести. Многе се налазе изван гена и заправо су потпуно неутралне (не експримирају се у
фенотипу). Други се могу налазити у генима, али могу утицати на карактеристике као што су
висина и боја длаке, а не на медицинска стања. Међутим, варијације у полиморфној секвенци
доприносе осетљивости на болест и такође могу утицати на реакције при узимању лекова. SNP
се јављају приближно једном на сваких 1 000 базних парова (bp) у геному, што представља
већину од 3 милиона варијација пронађених у геному говеда. За разлику од осталих, ређих типова
варијација, многи SNP се јављају у генима широм генома који контролишу њихову експресију.
Ефекат појединачног SNP на ген можда није велики, можда суптилно утиче на активност
кодираног протеина, али чак и суптилни ефекти могу утицати на подложност уобичајеним
болестима као што су срчана болест или Алцхајмерова болест.
2.8. Фреквенција алела и генотипова β-казеина високомлечних раса крава
Последњих година све су интензивнија истраживања алелске фреквенције и генотипова
β-казеина код високомлечних крава, нарочито ХФ расе. Значај ових истраживања огледа се у
добијеној информативности података која је од изузетне важности за узгојне програме
високомлечних говеда сваке државе. У Србији су спроведена оваква истраживања на узорку ХФ
крава од стране Ristanic и сар. (2020), што је до сада једино истраживаање овог типа. На основу
резултата спроведених истраживања, закључује се да је у северној Европи доминантан алел А1,
али у централној и јужној Европи његова фреквенција се стално смањује (Kaminski и сар. 2006).
У следећој табели (Табела 1) приказани су подаци о алелским фреквенцијама и генотиповима βказеина код ХФ говеда који су спроведени у неколико земаља широм света.
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Табела 1. Алелска фреквенција β–казеина код ХФ расе крава у државама широм света

Држава

Алелска фреквенција βказеина

Број крава

Референца

А1

А2

Данска

0,266

0,614

415

Gustavsson и сар. 2014

Холандија

0,280

0,500

1929

Visker и сар. 2010

Холандија

0,029

0,690

1629

Heck и сар. 2009

Пољска

0,320

0,680

177

Cieslinska и сар. 2012

Пољска

0,350

0,650

650

Olenski и сар. 2012

Тајланд

0,363

0,602

231

Molee и сар. 2011

Италија

0,371

0,546

1226

Massella и сар. 2017

Грчка

0,256

0,744

780

Antonopoulos и сар. 2021

Италија

0,395

0,570

100

Chessa и сар. 2013

Пољска

0,400

0,600

143

Kaminski и сар. 2006

Кина

0,432

0,459

133

Dai и сар. 2016

Турска

0,485

0,456

49

Dinc и сар. 2013

Иран

0,500

0,500

119

Gholami и сар. 2016

Србија

0,396

0,604

106

Ristanic и сар. 2020

2.9. Утицај различитих генотипова β-казеинског гена на производне карактеристике крава
Идентификација генетских маркера за економски важне особине код домаћих животиња
годинама је интригирала научну заједницу. Утврђено је да је хромозом број 6 код говеда (BTA6)
један од главних области анализе многих истраживача заинтересованих за локусе
квантитативних особина (QTL) везане за производњу млека. Анализе су показале да BTA6
садржи најмање 77 QTL, од којих је 48 одговорно за млечност и састав протеина млека (Khatkar
и сар. 2004). У свом истраживању Schopen и сар. (2009) су открили да 3,5% фенотипске варијансе
за састав протеина млека вероватно зависи од полиморфизма гена за β-казеин. Стога би
преференција према алелу А2 у сточарству могла имати неколико позитивних импликација, пре
свега на људско здравље, али и на принос млека и млечних састојака (Ristanic и сар. 2020). Maletic
и сар. (2016) у својим истраживањима указају на то да чак и друге врсте казеина (κ-казеин) утичу
на квалитативне и квантитативне особине млека на сличан начин као β-казеин. Ristanic и сар.
(2020) у свом раду су објавили резултате који указују на то да је А2 алел β-каезинског гена
повезан са вишим приносима млека код крава ХФ расе.
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2.10. Технике откривања SNP β-казеинског гена
2.10.1. Алелски специфична ланчана реакција полимеразе (Allele Specific Polymerase Chain
Reaction-AS-PCR)
Алелски специфична ланчана реакција полимеразе (Allele Specific Polymerase Chain
Reaction-AS-PCR), такође позната као Amplification Refractory Mutation System (ARMS) или PCR
за амплификацију специфичних алела (PCR Specific Allele Amplification-ASA) је PCR-базиран
метод који се може користити за детекцију познатих SNP. Овим поступком, специфични
прајмери су дизајнирани тако да омогуће амплификацију ДНК фрагмента само ако је нуклеотид
на 3' крају прајмера савршено комплементаран бази у варијанти испитујућег узорка. Специфични
PCR продукти омогућавају диференцијацију SNP након завршеног процеса PCR и
електрофоретске визуализације. Методу AS-PCR за генотипизацију β-казеинског гена код говеда
описали су Ganguly и сар. (2013). Ова метода служи за генотипизацију животиња, те се из
екстраховане ДНК из крви говеда детектују SNP β-казеинског гена. Селективна амплификација
постиже се дизајнирањем прајмера који ће одговарати или неће одговарати (match/mismatch)
његовом 3' крају у испитиваном узорку. Дакле, уколико у одређеном узорку постоји SNP, могуће
га је уочити приликом очитавања резултата генотипизације, односно уочавањем присуства или
одсуства PCR продукта на електрофоретском гелу. Forward прајмер са А (аденином) (IGBhF: 5’
CTT CCC TGG GCC CAT CCA 3’) или Forward прајмер са C (цитозином) (IGBpF: 5’ CTT CCC
TGG GCC CAT CCC 3’) на 3' крају и заједнички Reverse прајмер (IGBR: 5’ AGA CTG GAG CAG
AGG CAG AG 3’) се користе за амплификацију фрагмента величине 244 bp. На слици 2 је
приказан ДНК фрагмент од 244 bp (У1) који је амплификован ДНК прајмерима специфичним за
А1 алел. Међутим, Forward прајмер (У2) није амплификовао ДНК фрагмент који је специфичан
за алел А2. Специфични ДНК фрагмент који се уочава на позицији У1, те одсуство специфичног
ДНК фрагмента на позицији У2 указују на постојање хомозиготног генотипа А1А1 у
испитиваном узорку. На позицијама У3 и У4 уочава се фрагмент ДНК од 244 bp које је
амплификовао Forward прајмер А1 и А2 алела (у садејству са Reverse прајмером), представљајући
хетерозиготни генотип А1А2 у испитиваном узорку. На позицији У5, прајмер специфичан за А1
алел није амплификовао ДНК фрагмент од 244 bp, док је на позицији У6 дошло до амплификације
жељеног фрагмента ДНК за алел А2, представљајући хомозиготни генотип животиње А2А2 у
испитиваном узорку. Имајућу све наведено у виду, овим методом се може утврдити који се од
генотипова у испитивном узорку налази: А1А1, А1А2 или А2А2.
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Слика 2. Шематски приказ AS-PCR методе амплификације алела А1 и А2.
М - ДНК маркер (50 базних парова), У1 и У2 приказују А1А1 генотип β – казеина; У3 и У4 приказују А1А2
генотип β – казеина; У5 и У6 приказују А2А2 генотип β – казеина; X се односи на одсуство електрофоретске траке.

2.10.2. Ланчана реакција полимеразе амплификацијом креираног рестрикционог места
(Amplification Created Restriction Site-ACRS-PCR)
Olenski и сар. (2010), описали су методу који се базира на амплификацијом креираном
рестрикционом месту (ACRS-PCR) за генотипизацију β-казеинског гена код говеда користећи
ДНК као узорак. Метода дели доста сличности са AS-PCR. Овим путем се врши амплификација
ДНК сегмента дужине 321 bp. Секвенца Reverse прајмера је иста за детекцију оба алела, док је
Forward прајмер дизајниран тако да ће претпоследња база до 3' краја у случају присуства А1 алела
у узорку, je супституисанa са цитозином, а самим тим ће се створити рестрикционо место. Због
разлике у овом једном базном пару између А1 и А2-β-казеина, ендонуклеазни ензим препознаје
наведено рестрикционо место и исеца ДНК продукт генотипа А1А1 на два дела (Слика 3), који
се уочавају као две траке на електрофоретском гелу (284 и 37 базних парова). С обзиром да се
код А2 алела не ствара ово рестрикционо место, код генотипа А2А2 уочава се само једна трака
величине 321 bp, која није исечена (Слика 3). Код генотипа А1А2 уочавају се три траке на гелу
од 321, 284 и 37 bp (Слика 3). ACRS-PCR се изводи помоћу пара прајмера:
CASB forward: 5′ GCAGAATTCTAGTCTATCCCTTCCCTGGACCCATGC 3′ и
CASB reverse: 5' ACGGACTGAGGAGGAAACATGACAGTTGGAGGAAG 3′ који обављају
амплификацију ДНК фрагмента дужине 321 bp, а истовремено неусклађеност (mismatch)
нуклеотида (подвучени гуанин) на 3' крају прајмера CASB forward условљава стварање
рестрикционог места за деловање ензима.
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Слика 3. Шематски приказ ACRS-PCR методе амплификације алела А1 и А2.
М - ДНК маркер (50 базних парова), У1 и приказујe А1А1 генотип β-казеина; У2 приказујe А1А2 генотип βказеина; У3 приказује А2А2 генотип β-казеина.

2.11. Примена SNP чип анализа код говеда
Развој молекуларне генетике у последњих 30 година омогућио је идентификацију
молекуларних маркера који имају економски значај и примену селекције помоћу маркера (Marker
Assisted Selection - MAS), што је у том моменту сматрано великим открићем. MAS је побољшао
ефикасност узгајивачких програма кроз укључивање малог броја генетских маркера који су се
користили за генетичка истраживања, што је омогућило ефикаснију селекцију (Zimin и сар. 2009).
MAS је постао битан алат у селекцији пожељних особина код животиња. Међутим, његова
примена и употреба је првобитно била ограничена на мали број маркера и, као последица тога,
није пружила очекивана побољшања у програмима узгоја (Dekkers и сар. 2004). Мапирање QTL
је био преферирани приступ за откривање генетских варијација за економски важне особине на
нивоу целог генома. До данас, хиљаде QTL за бројне особине су откривени и објављени
(http://www.animalgenome.org/QTLdb/). Међутим, већина ових пријављених QTL откривени су
помоћу микросателитских маркера са ниском резолуцијом (Schreiweis и сар. 2005; Soller и сар.
2006). Због тога је тешко открити важне гене за особине од интереса на основу информација
добијених анализама микросателита. Идентификација узрочних мутација код домаћих
животиња, које су у основи QTL је био изазов у прошлости. Научним напретком осмишљена је
нова технологија генотипизација високе густине маркера, како би се истовремено користиле
информације из великог броја молекуларних маркера. Домаће говече је 2009. године постало
једна од првих фармских животиња које су имале потпуно мапиран геном, укупне дужине од
приближно 2,8 милијарди bp (Zimin и сар. 2009). Ово достигнуће у молекуларној генетици је
омогућило другачији, савременији приступ генотипизацији-SNP чип анализу. SNP су стекли
изузетну пажњу последњих година, постајући све популарнији алат за испитивање генома
фармских животиња, а нарочито говеда. Неколико SNP чип панела намењих анализама код
говеда су развиле познате компаније Affymetrix, Illumina и Neogen/GeneSeek, укључујући SNP
панеле ниске густине (3К, 7К, 15К, 25К), средње густине (50К SNP) и SNP панеле високе густине
(150К, 250К, 650К, 800К). Доступност великог броја познатих SNP и SNP чип анализа, отворила
је врата новим генетичким истраживањима, као што су мапирање генетских болести, GWAS и
геномска селекција (Murgiano и сар. 2014; Tiezzi и сар. 2015; Brown и сар. 2016; Boison и сар.
2017). Контрола стопе инбридинга и одржавање генетског диверзитета је важан фактор у
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одрживости селектираних популација млечних говеда. Традиционално, за анализе инбридинга
процењивани су коефицијенти инбридинга на основу педигреа (Luo, 1992). Појавом савремених
метода генотипизације, порасло је интересовање за коришћење геномских информација у циљу
прецизније процене коефицијената инбридинга (VanRaden, 2008). Неколико студија је показало
да карактеризација инбридинга на основу дугачких низова хомозиготних генотипова (ROH)
представља прецизнију методу мерења индивидуалне аутозиготности у поређењу са проценом
укупног инбридинга заснованом на подацима о педигреу (Purfield и сар. 2012; Ferenčaković и сар.
2013а; Ferenčaković и сар. 2013б). ROH обезбеђује бољу процену аутозиготности на нивоу генома
и омогућава идентификацију специфичних региона гена наслеђених од предака (Gene Identity By
Descent-IBD). Анализе ROH региона се могу користити приликом прављена планова укрштања
животиња у циљу минимизирања неповољних ефеката инбридинга. Неколико студија бавило се
истраживањем повезаности ROH са неповољним варијантама гена код фармских животиња
(Zhang и сар. 2015а; Zhang и сар. 2015б). Потписи природне и вештачке селекције „утиснути“ на
геному, могу се пратити уназад и допринети бољем разумевању еволуционих процеса који
обликују геном (Rothammer и сар. 2013; Gouveia и сар. 2014). Утврђивање гена и геномских
региона на које је утицала селекција је од суштинског значаја како би се разумели биолошки
механизми који леже у основи фенотипских разлика уочених између различитих врста фармских
животиња, а које имају различиту намену и који су под утицајем различитих услова животне
средине (Rothammer и сар. 2013). GWAS је нова техника за идентификацију и анализу гена који
кодирају важне особине код домаћих животиња. Ова метода користи варијације ДНК секвенци
(углавном SNP) у целом геному, заједно са фенотипским подацима и подацима о родослову,
након чега се врши анализа асоцијације са генима или регулаторним елементима који су важни
за особине од интереса. GWAS је почео да се примењује првенствено код људи, а после и код
домаћих животиња као резултат прикупљања великих колекција SNP и развоја исплативих
метода за њихове анализе у великим размерама. У поређењу са традиционалним стратегијама
QTL мапирања, GWAS има велику предност, како у моћи откривања варијанти узрочних гена,
тако и у дефинисању ужих геномских региона који садрже узрочне генске варијанте (Hirschhorn
и Daly, 2005). GWAS је идеална техника за откривање битних гена који кодирају сложене
особине, а уједно је и савремен начин за проучавање генетских механизама комплексних особина
(Zhang и сар. 2012). Иако је GWAS код домаћих животиња почео да се примењује релативно
скоро, постоји мноштво забележених резултата, посебно оних везаних за анализе генетских
механизама квантитативних особина. GWAS полази од претпоставке да се значајне асоцијације
могу уочити јер су SNP у неравнотежи везе (Linkage Disequilibrium-LD) са узрочником мутације
за особину од интереса. Велика густина SNP маркера у чипу који се користи за GWAS довољан
је да се идентификује LD између SNP маркера и мутације коју узрокује. У више радова описана
је употреба GWAS за неколико економски важних особина говеда, укључујући принос млека,
квалитет млека, плодност, раст, квалитет меса и својства трупа (Sorbolini и сар. 2017; Zhou и сар.
2019; Paiva и сар. 2020; Pegolo и сар. 2020; de Souza Fonseca и сар. 2022). За принос млека код
млечних говеда, у оквиру четири истраживања, откривено је укупно 734 SNP маркера са
значајним ефектима на млечност (Hayes и сар. 2009; Bolormaa и сар. 2010; Jiang и сар. 2010; Mai
и сар. 2010). Ови SNP су били на хромозомима 8, 9, 10, 11, 13, 25 и 29. Један од значајнијих SNP
лоциран је близу гена DGAT1, од којег је био удаљен 160 bp. У оквиру четири GWAS
истраживања, откривено је укупно 547 SNP маркера на хромозомима 5, 6, 11, 14, 19 и 26 који су
били асоцирани са особинама квалитета млека-састав масних киселина, проценат протеина,
проценат масти (Pryce и сар. 2010; Uemoto и сар. 2011; Bouwman и сар. 2011; Schopen и сар.
2011). Гени идентификовани из резултата ових истраживања који би могли бити значајни за
особине квалитета млека су: ABCG2, PPARGC1A, ACSS2, DGAT1, ACLY, SREBF1, STAT5A,
GH, FASN, SCD1 и AGPAT6.
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2.12. Слободноциркулишућа ванћелијска фетална ДНК (Circulating cell-free foetal DNAccffDNA)
Тачна дијагноза пола фетуса код домаћих врста животиња може имати значајну
комерцијалну и истраживачку апликативност, посебно у сточарској индустрији (Han и сар. 2010).
Трансректална ултрасонографија и кариотипизација амниоцентезом се обично користи за
одређивање пола фетуса код стеоних крава. У сточарској индустрији, трансректална
ултрасонографија (локализовање гениталног туберкула) је најзаступљенија метода одређивања
пола код фетуса. Међутим, ултрасонографско одређивање пола плода има своја ограничења у
погледу економичности, безбедности животињa, али и немогућности одређивања пола фетуса у
каснијим фазама гравидитета (Ristanic и сар. 2018). Са друге стране узорковање плодове течности
од гравидних животиња у циљу кариотипизације је веома инвазивна процедура и неретко може
резултирати терминацијом трудноће (Makondo и сар. 1997). Због наведених ограничења,
приступило се трагању за једноставнијом, ефикаснијом, поузданијом и безбеднијом методом за
пренаталну детерминацију пола, те се још пре неколико деценија по први пут описује (Lo и сар.
1997) слободноциркулишућа ванћелијска фетална ДНК (Circulating cell-free foetal DNA ccffDNA) као мала количина феталне ДНК (3,4%–6,2%) која слободно циркулише у крвотоку
трудница. Термин ccffDNA је релативно нов у раној дијагностици гравидитета код говеда.
Слободноциркулишућа ванћелијска фетална ДНК је присутна у облику малих нуклеотидних
фрагмената феталне ДНК (300-600 bp) који циркулишу у мајчином крвотоку (Suzuki и сар. 2008).
Овај феномен је детаљно истраживан код људи и код животиња са хемохоријалном плацентом
(Chan и сар. 2004). Међутим, синепителихоријалну плаценту код говеда карактерише одсуство
блиског контакта између трофобласта и крвотока мајке (Wooding и Burton, 2008), што ограничава
трансплацентални транспорт феталне ДНК и резултира његовим изузетно малим количинама у
мајчиној крви. Ипак, трансплацентални транспорт ccffDNA је уочен како код in vitro оплођених
крава, тако и код крава подвргнутим процесу ембриотрансфера (Turin и сар. 2007). Употреба PCR
технике у раној детерминацији пола фетуса заснива се на амплификацији ДНК секвенци које су
типичне за полне хромозоме (X и Y). Неколико секвенци специфичних за Y хромозом су описани
од стране различитих аутора-DYS (Honda и сар. 2002), SRY (Zhong и сар. 2000; Al-Yatama и сар.
2001; Tungwiwat и сар. 2003), TSPY (Davoudi и сар. 2011) и BRY (Cenariu и Emoke, 2014). Пол
фетуса се може одредити и амплификацијом хомологих нуклеотидних секвенци истовремено, на
X и Y хромозомима: bAML X/Y (Chen и сар. 1999) и ZFY/Y (Kirkpatrick и Monson, 1993).
Величина PCR продуката добијена након амплификације се разликује, те се на основу тога
изводи тумачење пола. Употреба real-time PCR технике је значајно повећала специфичност и
осетљивост детекције веома малих количина ccffDNA. Детекција ccffDNA омогућава
јединствену методу за неинвазивну пренаталну дијагностику, која се може користити не само за
одређивање пола, него и за откривање феталних поремећаја, као што су анеуплоидије, тризомија
хромозома, мозаицизам и Робертсонове транслокације (Soldatovic и сар. 1994; Honda и сар. 2002;
Chiu и сар. 2010; Fan и Quake, 2010). С обзиром на то да хистолошка грађа плаценте говеда
дозвољава пасажу ограничених количина ccffDNA, метода екстракције ДНК (ДНК која ће се
касније бити коришћена за PCR амплификацију), представља критичан моменат целокупног
процеса детекције феталне ДНК, што је често наглашавано у ранијим истраживањима (Chiu и
сар. 2001; Lui и Dennis, 2002; Bayrak-Toydemir и сар. 2003; Bischoff и сар. 2003; Davoudi и сар.
2012). Из свега наведеног, да се закључити да се ccffDNA појавила као драгоцен извор за
пренатално одређивање пола фетуса као и друга генетичка истраживања, а све у циљу
побољшања сточарске производње.
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3.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА

Циљ овог истраживања јесте анализа полиморфизма β-казеинског гена (А1/А2 генотип)
код високомлечних ХФ говеда и аутохтоног говечета расе буша, уз праћење утицаја наведених
гена на квалитативни састав млека код ХФ говеда, као и на повезаност појединих SNP ових
говеда са степеном инбридинга као и особинама за производњу млека, млечних протеина и
млечних масти, применом GWAS и других биоинформатичких приступа. Упоредо са
реализацијом овог циља, приступили смо и увођењу и оптимизацији методе екстракције и
амплификације слободноциркулишуће ванћелијске феталне ДНК (Circulating cell-free foetal
DNA-ccffDNA) за рану детерминацију пола фетуса крава, као и процени ефикасности
оптимизоване методе у односу на ултразвучну дијагностику. Све ово обезбеђује могућност
сигурног одабира пола јединки током формирања запата млечних грла, што омогућава планску
производњу и бољу пословну стратегију током селекције стада за производњу млека које садржи
искључиво А2-β-казеински протеин.
За остваривање постављених циљева реализовани су следећи задаци:
• Прикупљени су узорци дубоко замрзнутог семена од 58 бикова из домаћих центара за
репродукцију.
• Прикупљени су узорци крви од 334 ХФ крава са газдинстава Ал Дахра корпорације
(бивша ПКБ корпорација).
• Прикупљено је 64 узорка крви од аутохтоних говеда расе буша са узгојних локалитета на
Старој Планини у Источној Србији.
• Обављена је изолација и амплификација ДНК (AS-PCR и ACRS-PCR) и визуализација
добијених резултата на агарозном гелу из узорака: крви 334 краве ХФ расе; семена 58
бикова ХФ расе; крви 64 краве расе буша.
• Прикупљени су подаци о производним резултатима одабраних крава ХФ расе (334
јединке), као и анализе утицаја генотипа β-казеина на производне резултате (принос
млека, концентрација млечне масти и млечних протеина у првој и другој лактацији).
• Спроведена је генотипизација 334 узорка ХФ крава употребом SNP микрочипова.
• Идентификован је ROH и процењен степен геномског инбридинга (FROH) у популацији
испитиваних ХФ крава.
• Идентификована су ROH острва за откривање регија која су под притиском селекције и
генетских механизама економски важних особина ХФ крава.
• Идентификовани су кандидат гени за производне особине ХФ крава методом GWAS.
• Обављено је увођење и оптимизација методе за пренаталну детерминацију пола фетуса
посредством екстракције и амплификације ccffDNA из 40 узорака периферне крви мајке.
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4.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА

4.1. Етичка изјава
Ово истраживање је усклађено са свим релевантним националним прописима везаним за
негу и употребу животиња-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије, Решење бр: 323-07-06299 / 2018-05, издато 23. јула 2018. године.
4.2. Место и време истраживања
Већина лабораторијских анализа обављена је у Лабораторији за генетику животиња
Катедре за биологију Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду. Део анализа
изведен је у Лабораторији за заштиту здравља и анималну продукцију, Међународне агенције за
атомску енергију, Сајберсдорф, Беч, Аустрија (Animal Production and Health Laboratory,
International Atomic Energy Agency-IAEA, Seibersdorf, Vienna, Austria), у оквиру истраживања по
пројекту „Animal Identification, Pedigree, Exterior and Performance Data Recording in Selected
Holstein-Friesian (HF) Cattle Population in Serbia Used for Future Genetic Selection under AI
Programmes“ (Research Contract 20774), који је део IAEA координисаног истраживачког пројекта
D31028: „Application of Nuclear and Genomic Tools to Enable for the Selection of Animals with
Enhanced Productivity Traits“. Сва истраживања и статистичке анализе добијених резултата
обављена су у периоду од 2016. до 2021. године.
4.3. Материјал
4.3.1. Животиње укључене у истраживања
Бикови; материјал који се користито за екстракцију ДНК и даља молекуларно-генетичка
испитивања је било замрзнуто семе од 58 бикова ХФ расе из центара за вештачко осемењавање
широм Србије, које је наш истраживачки тим преузео уз претходну дозволу центара.
Краве; материјал који се користио за екстракцију ДНК и даља молекуларно-генетичка
испитивања је била крв сакупљена од 334 краве ХФ расе са газдинстава Ал Дахра корпорације
(бивша ПКБ корпорација) и од 64 аутохтона говечета расе буша, са узгојних локалитета на Старој
Планини у Источној Србији.
Од 334 краве ХФ расе, узорци од 40 стеоних крава су коришћени за део истраживања који
се односи на оптимизацију и увођење методе пренаталне детерминације пола фетуса код говеда.
Критеријум за груписање животиња се заснивао на периоду гестације у којем се налазе у моменту
узорковања. Свака истраживачка група се састојала од 20 стеоних ХФ крава. Прву групу (Група
I, краве I1–I20) чиниле су краве које су биле у периоду гестације од 55-90. дана, а другу групу
(Група II, краве II1–II20) које су биле у периоду гестације од 240-270. дана. Крв од нестеоне
јунице коришћена је као позитивна контрола за женски пол, а за мужјака крв узоркована од бика.
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4.4. Методе истраживања; β-казеинска генотипизација и утицај генотипова на
квалитативни састав млека
4.4.1. Сакупљање узорака семена и крви за молекуларно-генетичка истраживања
За екстракцију ДНК и даља молекуларно-генетичка испитивања користили смо биковско
семе (ХФ расе) и крв крава ХФ расе и говеда расе буша. Семе је преузето из постојећих депоа
дубоко смрзнуте сперме из неколико центара за вештачко осемењавање са територије Републике
Србије. Узорци су у Лабораторију допремани у контејнеру са течним азотом на температури од
-196 °C и чувани у истом до почетка екстракције ДНК. Крв је сакупљана асептично, пункцијом
репне вене у вакутајнере запремине 10 ml са додатим антикоагулансом (EDTA) и чувана на 4 ºC
до процеса екстракције ДНК. Сва крв сакупљана је у оквиру редовних активности везаних за
спровођење Програма мера здравствене заштите животиња. За сваки узорак користиле су се нове
стерилне рукавице, игле и вакутајнери. Све краве су држане под истим условима, у везаном
систему узгоја и храњене истом храном. Подаци о млечности, концентрацији млечних протеина
и концентрацији млечне масти прикупљени су за све животиње за период 2016-2019. Пракса на
овој фарми је да се свакодневно прати комплекс млечних жлезда и општег здравствено стања,
док се Калифорнија маститис тест (California Mastitis Test – CMT) спроводи једном месечно.
Повремено се раде бактериолошке анализе млека. Све животиње су биле у доброј кондицији и
без значајних здравствених проблема током трајања истраживања.
4.4.2. Сакупљање података о млечности,
концентрацији млечне масти крава ХФ расе

концентрацији

млечних

протеина

и

Подаци о концентрацији протеина, млечне масти и млечности праћених крава преузети су
директно из базе података одговарајућих газдинстава Ал Дахра корпорације (бивша ПКБ
корпорација). Прикупљени су подаци од 334 ХФ краве за комплетне прве две лактације и то:
укупан принос млека, укупна концентрација млечних протеина, укупна концентрација млечних
масти, принос млека сведен на 305 дана, концентрација млечних протеина сведена на 305 дана,
концентрација млечних масти сведена на 305 дана. Садржај масти одређује се на више начина.
За испитивање великог броја узорака млека са фарми користе се инструменталне методе које су
усаглашене са стандардним методама. Конкретно за анализе крављег млека са газдинстава Ал
Дахра корпорације рађена су испитивања хемијског састава млека од стране лабораторије са
којом Ал Дахра корпорација има закључене уговоре. Укупна млечност крава израчунава се на
основу добијених вредности месечних контрола на газдинствима, које се сабирају, поделе са
бројем месеци контроле и добијена вредност помножи са 305 (број дана стандардне лактације).
4.4.3. Екстракција ДНК из прикупљних узорака крви
Екстракција ДНК је извршена помоћу комерцијалног комплета MasterPureTM
DNAPurification Kit for Blood Version II (Lucigen Corporation), по протоколу Лабораторије за
заштиту здравља и анималну продукцију, Међународне агенције за атомску енергију,
Сајберсдорф, Беч, Аустрија (Animal Production and Health Laboratory, International Atomic Energy
Agency - IAEA, Seibersdorf, Vienna, Austria), који је додатно адаптиран за потребе овог
истраживања. За сваки узорак је припремљена стерилна епрувета запремине 15 ml, која је
обележена са одговарајућим бројем узорка перманентним маркером. У епрувете је одмерено 1 ml
пуне крви помешане са EDTA. У припремљене епрувете са претходно додатом крвљу
испипетирано је по 3 ml Red Cell Lysis Solution, те су епрувете инвертоване 3-5 пута и на крају је
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дно епрувете протесено како би се раствор ресуспендовао. Овако направљена мешавина је
инкубирана на собној температури (20 °C) у трајању од 5 минута, а затим је кратко измешана на
вортекс уређају. Инкубација је настављена при собној температури наредних 5 минута, а садржај
епрувете поново кратко измешан на вортекс уређају. Након инкубације узорака, извршено је
пелетирање белих крвних зрнаца центрифугирањем у трајању од 3 минута при брзини од 3000 g.
Након центрифугирања, бела крвна зрнца бивају пелетирана на дну епрувете, те се већина
супернатанта одлива, остављајући cca 300 µl течности у којима је пелет потопљен. Преостала
мешавина је измешана на вортекс уређају како би се пелет ресуспендовао. Уследило је додавање
1,5 ml Tissue and Cell Lysis Solution, а затим кратко мешање на вортекс уређају. У циљу
уништавања РНК, у узорак је додато 5 µl RNase A, након чега је извршено темељно мешање на
вортекс уређају, а затим инкубација у претходно припремљеном воденом купатилу у трајању од
30 минута и при температури од 37°C. Након инкубације узорци су извађени из воденог купатила
и стављени на лед у трајању од 5 минута, након чега се приступило преципитацији укупне ДНК.
У cca 1,7 ml лизираног узорка додато је 875 µl MPC Protein Precipitation Reagent и исти се снажно
промешао на вортекс уређају у трајању од 20 секунди. Узорци су затим центрифугирани при
брзини од 10 000 g у трајању од 5 минута. Добијени супернатант је пребачен у нову стерилну
епрувету запремине 15 ml, док се пелет заједно са епруветом одбацио. Критичан моменат
целокупног процеса јесте да се у нову епрувету прелива искључиво чист, прозиран супернатант,
без трагова дебриса који могу утицати на чистоћу преципитиране ДНК. Процес центрифугирања
се понавља у циљу пелетирања преосталог дебриса у трајању од 5 минута и при брзини од 10 000
g. Пречишћен супернатант се пребацује у нову стерилну епрувету запремине 15 ml, а пелет
заједно са епруветом се одбацује. У пречишћен супернатант је додато 2,5 ml изопропанола, те се
епрувета меша лагано, инвертовањем епрувете 10-15 пута. Узорци су потом центрифугирани у
трајању од 5 минута при брзини од 5 000 g, након чега се преципитирана ДНК пелетира на дну
епрувете. Преостали супернатант се одлива, при чему се води рачуна да пелет остане неоштећен
на дну епрувете. Затим се приступа процесу пречишћавања ДНК помоћу 70% етанола. Етанол у
количини од 600 µl се пипетом налива низ зид како би се евентуално преостала ДНК на зиду
епрувете спрала на дно, а затим се цео садржај епрувете добро измеша на вортекс апарату.
Адаптација коришћеног протокола састојала се у томе што смо последњи корак екстракције
модификовали: наиме уместо три циклуса пречишћавања ДНК, ми смо обављали један циклус,
чиме смо постизали боље приносе ДНК, схвативши да се троструким пречишћавањем губи
значајна количина ДНК. Након пречишћавања следи центрифугирање у трајању од 2 минута при
брзини од 3 000 g како би се ДНК поново пелетирала на дну епрувете. Епрувете са пелетираном
ДНК се окрену на парче папирног убруса и остављају на собној температури како би етанол
евапорирао, а пелет ДНК осушио (Слика 4). Након сушења у трајању од минимално два часа,
ДНК се раствара са 100 µl TE пуфера. Добијена ДНК је потом квантификована на наноспектрофотометру ради провере квалитета, а затим одложена на температуру од -80 °C до
процеса амплификације.
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Слика 4. Екстрахована ДНК пелетирана на дну епрувете

4.4.4. Екстракција ДНК из прикупљеног биковског семена
Екстракција ДНК је обављена помоћу комерцијалног сета MasterPureTM DNAPurification
Kit for Blood Version II (Lucigen Corporation), по протоколу Лабораторије за заштиту здравља и
анималну продукцију, Међународне агенције за атомску енергију, Сајберсдорф, Беч, Аустрија
(Animal Production and Health Laboratory, International Atomic Energy Agency - IAEA, Seibersdorf,
Vienna, Austria), који је додатно адаптиран за потребе овог истраживања. Сперматозоиди због
своје специфичне грађе захтевају претходни предтретман који је кључан за успешно
екстраховање ДНК из замрзнутих узорака семена. Наиме, дисулфидни мостови настали унутар и
између протамина инхибирају екстракцију ДНК из сперме када се користе стандардне технике за
екстракцију ДНК из соматских ћелија. Сами сперматозоиди су заштићени мембраном која је
богата дисулфидним везама, што веома отежава лизу ћелија. Због тога је потребна употреба
редукционих средстава за раздвајање протамина од ДНК. Дитиотреитол (DTT) и βмеркаптоетанол су примери таквих редукционих средстава који имају способност да цепају
дисулфидне везе и омогућавају да се протеини одмотају. DTT је у поређењу са βмеркаптоетанолом повољнији редукциони агенс за употребу, јер је мање токсичан, ефикаснији је
и има блажи мирис. Непотпуна дигестија нуклеопротеина се превазилази додавањем протеиназе
К у лизирајући пуфер. Протеиназа К отклања потребу за механичком хомогенизацијом узорака
сперме, а самим тим и деградацијом ДНК у њој. Пре него што се започне поступак екстракције
ДНК, узорци криоконзервиране сперме захтевају додатне кораке испирања са PBS пуфером како
би се ослободили криопротектора и других хемикалија које служе за конзервирање сперме. Због
свега наведеног протокол који је коришћен за екстракцију ДНК из семена је следећи:
За сваки узорак је припремљена стерилна епрувета запремине 1,5 ml, која је обележена са
одговарајућим бројем узорка перманентним маркером и у коју је додато 1 ml PBS пуфера
(епрувета А). Пајете са биковским семеном се ваде из течног азота и стављају у водено купатило
у трајању од 60 секунди при температури од 37 °C. Један крај пајете се одсеца како би се семе
истиснуло у претходно припремљену епрувету. Пелетирање сперматозоида се врши
центрифугирањем у трајању од 5 минута при брзини од 3 000 g. Након центрифугирања, одређена
количина сперматозоида ће остати у супернатанту, па у циљу њиховог прикупљања, добијени
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супернатант треба пребацити у другу стерилну епрувету запремине 1,5 ml (епрувета Б). Пелет
сперматозоида се поново ресуспендује са 1 ml PBS пуфера. Садржина из обе епрувете (А и Б) се
центрифугира у трајању од 5 минута при брзини од 3 000 g. Из обе епрувете се добијени
супернатант одбацује, а затим се у обе додаје по 500 μl PBS пуфера, те се кратко промеша на
вортекс апарату, како би се пелет сперматозоида ресуспендовао. Целокупна садржина из
епрувете Б се пребацује у епрувету А и кратко промеша. Поново се сперматозоиди пелетирају
центрифугирањем у трајању од 5 минута при брзини од 3 000 g. Добијени супернатант се
одбацује. Додаје се 1 ml PBS пуфера и раствор се центрифугира. Претходна два корака се
понављају још минимално два пута у циљу чишћења сперматозоида од нежељеног материјала
који потенцијално може утицати на квалитет екстраховане ДНК. Након пречишћавања сперме,
приступа се лизирању у оквиру кога се у испитујуће узорке додаје 1 ml Tissue and Cell Lysis
solution, раствор се промеша пипетирањем, а ресуспендоване сперматозоиде, затим, пребацујемо
у нову стерилну епрувету запремине 15 ml. У новоприпремљену епрувету са раствором, додаје
се 3,5 ml раствора Tissue and Cell Lysis solution, те се све измеша на вортекс уређају у трајању од
5 секунди. Уз мешање на вортекс уређају након додавања сваке од хемикалија, сукцесивно се
налива 15 μl RNase A, 75 μl протеиназе К и 90 μl 1M DTT. Узорци се потом стављају у водено
купатило и инкубирају при температури од 50 °C у трајању од 90 минута. Након инкубације,
узорци се стављају на лед у трајању од 5 минута, а затим се приступа преципитацији укупне ДНК.
У cca 4,7 ml лизираног узорка додаје се 2,6 ml раствора MPC Protein Precipitation Reagent након
чега следи снажно мешање на вортекс уређају. У циљу пелетирања дебриса, узорци се
центрифугирају 5 минута при брзини од 7 000 g. Добијени супернатант се пребацује у нову
стерилну епрувету, запремине 15 ml, а пелетирани дебрис се одбацује заједно са епруветом.
Узорак се поново центрифугира 5 минута при брзини од 7 000 g. Добијени супернатант се
пребацује у нову стерилну епрувету, запремине 15 ml, а пелетирани дебрис се одбацује заједно
са епруветом. Изопропанол у количини од 7,5 ml се додаје у узорак те се раствор меша
инвертовањем епрувете (10-15 пута). Приступа се центрифугирању у трајању од 5 минута при
брзини од 5 000 g, након чега се ДНК пелетира на дну епрувете. Преостали супернатант се одлива
при чему се води рачуна да пелет остане неоштећен на дну епрувете. Затим се приступа процесу
пречишћавања ДНК помоћу 70% етанола. Етанол у количини од 600 µl се пипетом налива низ
зид како би се евентуално преостала ДНК на зиду епрувете спрала на дно, а затим се цео садржај
епрувете добро измеша на вортекс апарату. Адаптација коришћеног протокола као и у случају
екстракције ДНК из крви, састојала се у томе што смо последњи корак екстракције
модификовали: наиме уместо три циклуса пречишћавања ДНК, ми смо обављали један циклус,
чиме смо постизали боље приносе ДНК. Након пречишћавања следи центрифугирање у трајању
од 2 минута при брзини од 3 000 g како би се ДНК поново пелетирала на дну епрувете. Епрувете
са исталоженом ДНК се окрену на парче папирног убруса и остављају на собној температури
како би етанол испaрио, а талог ДНК осушио. Након сушења у трајању од минимално два часа,
ДНК се раствара са 100 µl раствора TE Buffer. Добијена ДНК је потом квантификована на наноспектрофотометру ради провере квалитета, а затим одложена на температуру од -80 °C до
процеса амплификације.
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4.4.5. Провера квалитета и квантификација ДНК употребом нано-спектрофотометра
Након екстракције ДНК, обављена су мерења чистоће и концентрације ДНК помоћу UVVIS спектрофотометра (BioSpec-nano, Shimadzu Scientific Instruments, USA). Узорци са
задовољавајућом концентрацијом ДНК и односом оптичке густине (OD) на 260 nm/280 nm,
задржани су за даље анализе и разблажени до концентрације од 30 ng/µL. Из приложеног (Слика
5) уочавамо да су концентрације ДНК изразито високе као последица адаптације протокола
екстракције. Висока концентрација и чистоћа екстраховане ДНК је била неопходна за део
истраживања које се односе на Microarray анализе.
Measurement Mode
Simple Nucleic Acid Quant.
FileVersion
2.00
No. of Total Measurement
Sample Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Check
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Analyte
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA
dsDNA

Nucleic Acid Conc(ng/μL)
139.38
224.53
778.52
314.10
632.61
724.61
503.74
354.81
321.06
73.76
462.63
176.34
116.20
512.03
152.02
193.96
81.93
88.09
140.30
78.05

OD 260/280
1.86
1.66
1.95
1.63
0.91
1.62
1.68
1.76
1.71
1.66
1.87
1.69
1.64
1.21
1.39
1.87
2.01
1.47
1.59
1.69

OD260/230
1.35
0.99
0.87
0.91
1.17
1.01
0.97
0.74
0.98
0.75
1.12
0.89
0.94
0.86
1.10
1.02
0.98
0.90
0.89
1.05

Pathlength(mm) Dilution
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000
0.696
1.000

Слика 5. Пример резултата квантификације ДНК на BioSpec-nano UV-VIS спектрофотометру

4.4.6. AS-PCR
Фрагмент величине 244 bp амплификован је коришћењем AS-PCR методе. Анализа је
изведена користећи Bio-Rad T100 Thermal Cycler (Bio-Rad, USA, Слика 6). PCR мешавина је
првобитно састављена у складу са упутством произвођача KAPA Taq PCR Kit (Kapa Biosystems,
USA) и предложеном температуром хибридизације прајмера (Ganguly и сар. 2013). Касније је
однос компонената PCR смеше оптимизован како би се добили јаснији продукти на
електрофореограму. Након обављене оптимизације приступило се прављењу финалне PCR
смеше, запремине 25 μl која се састојала од: 2,5 μl 10X KAPA Taq Buffer, 2 μl 25 mM MgCl2, 0,5
µl 10 mM dNTP Mix, 1 µl сваког прајмера (0,8 µM), 0,1 µl 5 U/µl KAPA Taq DNA Polymerase и 4
µl DNK узорка (Табела 1). Припремљена је довољна количина PCR мешавине за онолики број
узорака (реакција) колико је планирано за конкретан турнус, плус један додатни за негативну
контролу.
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Табела 1. Концентрације и запремине реагенаса коришћених за прављење PCR мешавине (AS-PCR)
Реагенс

Stock концентрација

H 2O
10X KAPA Taq Buffer
25 mM MgCl2
10 mM dNTP Mix
Primer IGBh/p F
Primer IGB R
5 U/µl KAPA Taq DNA
Polymerase
Template DNA

/
10x
25 mM
10 mM
20 µM
20 µM

Финална
концентрација
/
1x
6 mM
0,2 mM
0,8 µM
0,8 µM

5U

1U

0,1 µl

/

/

4 µl (100 ng)

25 µl реакција
13,9 μl
2,5 µl
2 µl
0,5 µl
1 µl
1 µl

Температурни режим извођења PCR амплификације је обухватао иницијалну
денатурацију на 95 °C у трајању од 3 минута, након чега је уследило 35 циклуса денатурације на
95 °C у трајању од 30 секунди, annealing прајмера на 65,5 °C у трајању од 30 секунди и елонгација
на 72 °C у трајању од једног минута. Финална елонгација у трајању од једног минута обављена
је при температури од 72 °C (Табела 2).
Табела 2. Темпеаратурни режим извођења AS-PCR

35 циклуса

Назив корака

Температура

Трајање

Иницијална денатурација
Денатурација
Annealing
Елонгација
Финална елонгација

95 °C
95 °C
65,5 °C
72 °C
72 °C

3 минута
30 секунди
30 секунди
60 секунди
60 секунди

PCR је спроведен употребом прајмера:
Forward прајмер са А (аденином): IGBhF 5’ CTT CCC TGG GCC CAT CCA 3’ или
Forward прајмер са C (цитозином): IGBpF 5’ CTT CCC TGG GCC CAT CCC 3’
на 3' крају и заједничким
Reverse прајмером: IGBR 5’ AGA CTG GAG CAG AGG CAG AG 3’ (Ganguly и сар. 2013),
приказаним у Табели 3. Визуализација PCR продуката величине 244 bp обављена је помоћу
методе гел-електрофорезе.

Табела 3. Прајмери и температуре хибиридизације коришћени за извођење AS-PCR.

Гени

Секвенца прајмера

Назив
прајмера

Дужина
(bp)

Температура
хибридизације
(ºC)

Аутори
прајмера

А1 β - казеин

5’ CTT CCC TGG GCC CAT CCA 3’
5’ AGA CTG GAG CAG AGG CAG AG 3’

Forward IGBhF
Reverse IGBR

244

65,5

Ganguly и
сар. (2013)

А2 β - казеин

5’ CTT CCC TGG GCC CAT CCC 3’
5’ AGA CTG GAG CAG AGG CAG AG 3’

Forward IGBpF
Reverse IGBR

244

65,5

Ganguly и
сар. (2013)
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4.4.7. ACRS-PCR
Фрагмент величине 321 bp амплификован је употребом ACRS-PCR методе. Анализа је
изведена користећи Bio-Rad T100 Thermal Cycler (Bio-Rad, USA, Слика 6). PCR мешавина је
првобитно састављена у складу са упутством произвођача KAPA Taq PCR Kit (Kapa Biosystems,
USA) и предложеном температуром хибридизације прајмера (Olenski и сар. 2010). Касније је
однос компонената PCR смеше оптимизован како би се добили јаснији продукти на
електрофореограму. Према томе, финалнни PCR за један узроак је изведен у укупној запремини
од 25 μл користећи 2,5 μl 10X KAPA Taq Buffer, 0,5 µl 10 mM dNTP Mix, 1 µl сваког прајмера (0,8
µM), 0,2 µl 5 U/µl KAPA Taq DNA Polymerase и 2 µl DNK узорка (Табела 4).
Табела 4. Концентрације и запремине реагенаса коришћених за прављење PCR мешавине (ACRS-PCR)
Реагенс

Stock концентрација

H 2O
10X KAPA Taq Buffer
10 mM dNTP Mix
Primer CASB F
Primer CASB R
5 U/µl KAPA Taq DNA
Polymerase
Template DNA

/
10x
10 mM
20 µM
20 µM

Финална
концентрација
/
1x
0,2 mM
0,8 µM
0,8 µM

5U

1U

0,2 µl

/

/

2 µl (100 ng)

25 µl реакција
17,8 μl
2,5 µl
0,5 µl
1 µl
1 µl

Припремљена је довољна количина PCR мешавине за онолики број узорака (реакција)
колико је планирано за конкретану анализу, плус један додатни за негативну контролу.
Температурни PCR режим обухватао је почетну денатурацију на 94 °C током 3 минута, праћен
са 35 циклуса денатурације на 94 °C током 30 секунди, annealing прајмера на 62,5 °C током 30
секунди и елонгација на 72 °C током 30 секудни. Финална елонгација у трајању од 5 минута
обављена је при температури од 72 °C (Табела 5).
Табела 5. Темпеаратурни режим извођења ACRS-PCR.

35 циклуса

Назив корака

Температура

Трајање

Иницијална денатурација
Денатурација
Annealing
Елонгација
Финална елонгација

94 °C
94 °C
62,5 °C
72 °C
72 °C

3 минута
30 секунди
30 секунди
30 секунди
5 минута

PCR је спроведен употребом прајмера:
CASB forward: 5′ GCAGAATTCTAGTCTATCCCTTCCCTGGACCCATGC 3′
CASB reverse: 5’ ACGGACTGAGGAGGAAACATGACAGTTGGAGGAAG 3′ (Olenski и сар.
2010), приказаним у Табели 6. Како би се рестрикциони фрагменти одвојили, PCR продукти су
дигестирани коришћењем Fast Digest Mph1103I ензима (Thermo Fisher Scientific, USA) у трајању
од 10 минута на 37 °C, а затим је извршена инактивација ензима на температури од 65 °C у
трајању од 15 минута. Добијени PCR производи су након дигестије визуализовани помоћу методе
гел-електрофорезе.
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Табела 6. Прајмери и температуре хибридизације коришћени за извођење ACRS-PCR.

Гени

Секвенца прајмера

Назив
прајмера

Дужина
(bp)

Температура
хибидизације
(ºC)

β-казеин

5’ CTT CCC TGG GCC CAT CCA 3’
5’ AGA CTG GAG CAG AGG CAG AG 3’

CASB F
CASB R

321

62,5

Аутори
прајмера

Olenski и
сар. (2010)

Слика 6. PCR уређај коришћен за амплификацију жељених региона ДНК код говеда

4.4.8. Електрофореза PCR продуката
Aгарозни гел (2,5%) направљен од висококвалитетне агарозе (Sigma Chem. Co. USA)
припремљен је растварањем 0,6 g агарозе у 35 ml 1x ТBЕ пуфера, након чега је уследило
загревање у микроталасној рерни. Боја SimplySafeTM (EURx Ltd. Poland) у количини од 2 µl је
додата директно у растопљени раствор агарозе гела пре наливања у калуп. Након наливања гела,
чешаљ је пажљиво уклоњен и лежиште за наливање гела постављено је у резервоаре за
електрофорезу који су претходно напуњени са 1x ТBЕ пуфер. Амплификована ДНК из узорка у
количини од 5 μl помешана је са 1 µl пуфера 6x DNA Loading Dye (Thermo Scientific, USA), а
затим пипетом, лагано нанесена у калупе гела. Електрофореза је изведена при напону од 100 V
током 30 минута у уређају Mupid-One (ADVANCE, Japan). Након завршетка електрофорезе, гел
је испитан под УВ светлом, користећи УВ трансилуминатор ETX-20-C (Vilber Lourmat, France).
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4.4.9. Статистичка обрада података
У циљу статистичких анализа полиморфизма β-казеинског гена, алелских фреквенција,
генотипских фреквенција и њихове корелеације са производњом млека, млечних протеина и
млечне масти код крава, обављена је анализа генетске равнотеже популације применом ХардиВеинберговог принципа и χ2 теста. На основу хомогености података (CV<30%) за особине
производње млека (принос млека и садржај протеина и масти), групе су упоређене коришћењем
двосмерног ANOVA теста са поновљеним мерама у једном фактору, затим Такијевим (Tukey's)
тестом вишеструког поређења између група и Сидаковим (Sidak's) тестом вишеструког поређења
унутар група. Статистичка анализа резултата добијених у истраживању спроведена је
коришћењем статистичког софтвера GraphPad Prism version 6 (GraphPad, San Diego, CA, USA).

4.5.

Методе истраживања – анализе SNP чип података

4.5.1. Узорци, генотипизација и фенотипски подаци
Након екстракције ДНК од 334 краве ХФ расе, поред извршене генотипизације путем ASPCR и ACRS-PCR и визуализације гел-електрофорезом, у сарадњи са IAEA и њиховом
Лабораторијом за заштиту здравља животиња и продукцију (Animal Production and Health
Laboratory, International Atomic Energy Agency - IAEA, Seibersdorf, Vienna, Austria), на истим
узорцима извршена је генотипизација животиња помоћу SNP чипa Axiom Bovine BovMDv3
(ThermoFisher Scientific, USA) са 63 648 предефинисанх локуса од интереса у геному Bos taurus.
Анализе су спроведене према устаљеном протоколу наведене лабораторије. Коришћени су
фенотипски подаци од 334 ХФ краве за комплетне прве две лактације и то: укупан принос млека,
укупна концентрација млечних протеина, укупна концентрација млечних масти, принос млека
сведен на 305 дана, концентрација млечних протеина сведена на 305 дана, концентрација
млечних масти сведена на 305 дана.
4.5.2. Провера квалитета SNP чип података
Провера квалитета SNP чип података је извршена помоћу SNP & Variation Suite v8.9.1
(Golden Helix, Inc., Bozeman, MT) софтвера. Узорци са стопом успешности генотипизације ≤0,90
су уклоњени. Додатно, маркери су уклоњени ако је стопа успешности генотипизације износила
<0,95, ако су имали >2 алела или ако је фреквенција мање заступљеног алела (Minor allele
frequency - MAF) била <0,01. Подаци су затим филтрирани да би се уклонили маркери који су
били у неравнотежи везе (LD) један са другим, a остављајући одређене маркерe да представљају
групе које су међусобно повезане. Овим поступком остављено је 29 503 од 63 648 маркера код
307 животиња. Пречишћавање MAF и LD је прескочено за анализу ROH сегмената, те је остало
52 934 маркера код 307 животиња. У сету података за анализу ROH (52 934 маркера) нисмо
укључили маркере са полних хромозома, док смо у анализу GWAS (29 503 маркера), осим
маркера са aутозома укључили и маркере са хромозома X.
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4.5.3. Идентификација ROH сегмената
Сегменте ROH смо идентификовали коришћењем SNP & Variation Suite v8.9.1 (Golden
Helix, Inc., Bozeman, MT) софтвера. ROH смо дефинисали као 25 или више узастопних
хомозиготних маркера на сегменту минималне дужине 1 000 кило базних парова (Kbp).
Хетерозиготни маркери нису били дозвољени и није било више од пет неочитаних SNP.
Алгоритам софтвера, кроз сваки хромозом за сваки могући сегмент, преиспитује испуњавање
услова, постављених при дефиницији ROH. Сваки ROH смо затим класификовали на основу
његове физичке дужине.
4.5.4. Геномски коефицијенти инбридинга (FROH)
Геномски коефицијент инбридинга FROH (McQuillan и сар. 2008) смо за сваку животињу
израчунали као пропорцију аутозома у ROH, према формули:
∑ 𝐿𝑅𝑂𝐻
𝐹𝑅𝑂𝐻 =
,
𝐿𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑜𝑚
где је LROH сума дужина свих сегменета ROH поједине животиње, а Lautosom дужина аутозомалног
генома (Lautosom Bos taurus постављен је на 2 512 082 506 bp). Све геномске координате у анализи
SNP чип података односе се на верзију референтне секвенце комплетног генома Bos taurus
UMD3.1.1. (геном Bos taurus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/GCF_000003055.6/). FROH је
израчунат укључујући све класе ROH сегмената (1 до 2 Mbp, 2 до 4 Mbp, 4 до 8 Mbp, 8 до 16 Mbp,
и >16 Mbp). Додавањем ROH сегмента појединих класа, израчунали смо и FROH1–2 Mb, FROH2–4 Mb,
FROH4–8 Mb, FROH8–16 Mb и FROH > 16 Mb.
4.5.5. Детекција ROH острва
Проценили смо учесталост SNP локуса у ROH (%) и затим је уцртали у односу на
положај SNP дуж аутозома помоћу дијаграмa Manhattan plot коришћењем библиотеке Manhattan
за статистички софтвер R (R Core Team, 2013). Минимални праг за детекцију ROH острва (ROH
island) је постављен на 30%, што значи да ROH мора бити присутан у најмање 30% популације
да би локус био укључен у ROH острво.
4.5.6. Студије асоцијације на читавом геному (Genome Wide Association Study-GWAS)
Анализу GWAS извршили смо уз помоћ библиотеке GAPIT3 (Wang и Zhang, 2021) за R.
GWAS је спроведен коришћењем модела GLM (General Linear Model), MLM (Mixed Linear
Model), MLMM (Multiple Loci Mixed Model), FarmCPU (Fixed and Random Model Circulating
Probability Unification), SUPER (Settlement of MLM Under Progressively Exclusive Relationship),
ECMLM (Enriched CMLM), CMLM (Compressed MLM) и Blink (Bayesian Information and LinkageDisequilibrium Iteratively Nested Keyway). У анализи смо узели у обзир структуру популације и
генетску сродност унутар истраживане популације, спровођењем анализе главних компоненти и
прорачуном матрице сродности генотипова (kinship).
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4.6. Методе истраживања – пренатална детерминација пола фетуса
4.6.1. Ултразвучни преглед стеоних крава
У Групи I, гравидетет, виталност и пол фетуса су потврђени употребом ултразвучног
уређаја „Easi-Scan” (BCF Technology Ltd., UK). У Групи II, гравидитет је потврђен клиничким
прегледом, а пол телета установљен при рођењу. Трансректалну ултрасонографију спровели су
лиценцирани ветеринари-специјалисти репродукције запослени на Факултету ветеринарске
медицине Универзитета у Београду.
4.6.2. Екстракција ДНК
Примењене су три различите методе екстракције феталне ДНК према протоколима које су
описали различити аутори. Прва метода је укључивала комерцијални сет за екстракцију ДНК из
крви GeneJET Whole Blood isolation kit (Thermo Scientific, USA) који је базиран на микротубама
са силикатним мембранама (Mayer и сар. 2013; Perlado-Marina и сар. 2013). Наведене микротубе
имају две функције: у првим корацима реакције да задрже ДНК, док сви остали не-ДНК
фрагменти се испирају; у последњем кораку екстракције омогућава елуцију пречишћене ДНК са
мембране, употребом различитих елуационих пуфера. Друга метода коришћена за екстракцију
ДНК се не базира на микротубама са силикатном мембраном, већ се цела реакција одвија у једној
епрувети. За овај вид екстракције коришћен је комерцијални сет KAPA Express Extract Kit (Kapa
Biosystems, USA) у складу са протоколом произвођача. Трећи метод базирао се на фенол–
хлороформској екстракцији ДНК (Davoudi и сар. 2011, 2012).
4.6.3. PCR и real-time PCR амплификција ccffDNA
Два пара прајмера су коришћена за амплификацију нуклеотидних секвенци полних
хромозома фетуса (Davoudi и сар. 2011). Први пар је коришћен за амплификацију хомологних
секвенци амелогенин гена (bAML) на X и Y хромозомима (Chen и сар. 1999) приказаних у табели
7. Ови прајмери су дизајнирани да амплификују ДНК фрагмент од 467 bp на X хромозому и
фрагмент од 341 bp на Y хромозому. Употребом ове методологије, након визуализације PCR
продуката на агарозном гелу, у узорцима пореклом од женских фетуса (XX хромозоми) уочиће
се једна електрофоретска трака, док ће се у узорцима пореклом од мужјака (XY хромозоми)
уочити две електрофоретске траке. Други пар прајмера (Табела 7) је коришћен за детекцију ДНК
фрагмента дужине 260 bp, Тestis-specific protein Y-encoded-TSPY, који је специфичан само за Y
хромозом (Lemos и сар. 2005).
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Табела 7. Прајмери и температуре хибридизације коришћени за извођење
конвенционалног и real-time PCR

Гени

Секвенца прајмера

Назив
прајмера

Дужина
(bp)

Температура
хибридизације
(ºC)

Amelogenin
(bAML)

5′–AAATTCTCTCACAGTCCAAG–3′
5′–CAACAGGTAATTTTCCTTTAG–3′

Forward
Reverse

467
341

54,0

Testis-specific
protein,
Y-encoded
(TSPY)

5′–CCCGCACCTTCCAAGTTGTG–3′
5′–AACCTCCACCTCCTCCACGATG–3′

Forward
Reverse

260

60,0

Аутори
прајмера
Chen и
сар.
(1999)

Lemos
и сар.
(2005)

Сви екстраховани узорци феталне ДНК су амплификовани употребом две различите
технике: конвенционални PCR, користећи bAML и TSPY прајмере у одвојеним реакцијама; realtime PCR користећи само TSPY прајмере у засебној реакцији. PCR амплификација је спроведена
у Mastercycler Personal (Eppendorf, Germany) и MultiGene Gradient (Labnet International Inc, USA)
машинама, користећи KAPA Taq PCR Kit (Kapa Biosystems, USA), у финалној запремини од 25
µl, пратећи протокол произвођача. Поред 50 ng испитујућег узорака, PCR је укључивао и
негативну контролу (ddH2O), као и две позитивне контроле: ДНК пореклом од нестеоне јунице
и ДНК пореклом од бика. Температура хибридизације прајмера је оптимизована употребом
градијент PCR уређаја.
Real-time PCR амплификација је изведена употребом Sybr Green технологије и TSPY пара
прајмера. За амплификацију коришћен је KAPA SYBR® FAST qPCR Kit (Kapa Biosystems, USA)
према упутству произвођача, у финалној запремини реакције од 20 µl у коју је додавано 10 ng
испитујуће ДНК. Реакције су извођене у Rotor-Gene Q 5plex (Qiagen, USA) уређају (Слика 8).

Слика 8. Real-time PCR уређај коришћен за амплификацију жељених региона феталне ДНК
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4.6.4. Електрофореза PCR продуката
Aгарозни гел (2%) направљен од висококвалитетне агарозе (Sigma Chem. Co. USA)
припремљен је растварањем 0,7 g агарозе у 35 ml 1x ТBЕ пуфера, након чега је уследило
загревање у микроталасној рерни. Након наливања гела, чешаљ је пажљиво уклоњен и лежиште
за наливање гела постављено је у резервоаре за електрофорезу који су претходно напуњени са 1x
ТBЕ пуфер. Амплификована ДНК из узорка у количини од 5 μl помешана је са 1,5 µl пуфера 6x
DNA Loading Dye (Thermo Scientific, USA), а затим пипетом, лагано нанесена у калупе гела.
Електрофореза је изведена при напону од 100 V током 30 минута у уређају Mupid-One
(ADVANCE, Japan). Након завршетка електрофорезе, гел је обојен у етидијум-бромиду и
анализиран под УВ светлом, користећи УВ трансилуминатор ETX-20-C (Vilber Lourmat, France).
4.6.5. Статистичка обрада података
Дескриптивна статистика је изведена коришћењем софтвера Prism 5 (GraphPad 6 Software,
San Diego, CA). Како би се одредила осетљивост и специфичност теста са интервалом поверења
(Confidence Interval – CI) од 95% коришћен је Фишеров тест. Позитивна предиктивна вредност
(Positive Predictive Value - PPV) и негативна предиктивна вредност (Negative Predictive Value –
NPV) су такође израчунате. Резултати статистичких анализа се односе на ДНК екстракте
пореклом од крава из Групе I и Групе II, употребом KAPA Express Extract Kit (Kapa Biosystems,
USA) и амплификованих методом real-time PCR.
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Слика 9. Шематски приказ изведених истраживања
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5.

РЕЗУЛТАТИ

5.1. Генотипизација животиња; PCR амплификација, алелске и генотипске фреквенце
У овом истраживању испитано је присуство типова гена за β-казеин у популацији од 334
краве ХФ расе, 58 бикова ХФ расе, као и код 64 краве расе буша. За сврху генотипизације
коришћена су два различита методолошка приступа амплификације циљаних региона βказеинског гена: AS-PCR и ACRS-PCR. Спроведено је поређење ефикасности генотипизације
употребом оба приступа. У иницијалном испитивању, 35 узорака је амплификовано једном и
другом методом, а резулттати генотипизације су били идентични. Због економичности, ACRSPCR метода је фаворизована за анализу свих преосталих узорака.
5.1.1. Генотипизација применом AS-PCR
Најочигледнија разлика између две методе у добијеним резултатима огледа се у
очитавањима након гел-електрофорезе. Као што је детаљно описано у делу „Преглед
литературе“, специфичост AS-PCR методe је да захтева анализу сваког узорка у дупликату, са
једним паром прајмера (специфичним за сваки алел), појединачно. На овај начин је било могуће
разликовати три комбинације присутних алела (варијанте генотипа) β-казеина. На слици 10 је
дат приказ резултата гел-електрофорезе којој је претходила амплификација AS-PCR методом.

Слика 10. Анализа узорака на агарозном гелу, претходно амплификованих применом AS-PCR методе.
М-ДНК маркер (100 bp); К+ позитивна контрола; К- негативна контрола; U1-U4 испитујући узорци.

Анализирајући PCR производе на агарозном гелу, уочавамо присуство ампликона
специфичних за један или оба алела (у зависности од генотипа животиње) гена β-казеина. Узорци
који су показали специфичну електрофоретску траку за алел А1 (244 bp) и одсуство траке
специфичне за алел А2, представљали су генотип А1А1, док су узорци који су показали
електрофоретску траку специфичну за алел А2 (244 bp) и одсуство траке специфичне за алел А1,
представљали генотип А2А2. Узорци који су показали траке специфичне за оба алела (244 bp у
оба понављања) указују на присуство генотипа А1А2. Од 35 узорака анализираних AS-PCR
методом, седам је имало генотип А1А1 (20,0%), 17 узорака је било од крава са генотипом А1А2
(48,6%), док је генотип А2А2 потврђен у 11 (31,4%) испитујућих узорака (Табела 8).
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Табела 8. Алелска фреквенца (А1/А2) и фреквенца генотипова за β – казеин
добијени применом AS-PCR методе

Генотип βказеина
A1A1
A1A2
A2A2

N
7
17
11

Фреквенца генотипа
%
20,0
48,6
31,4

Алелска фреквенца
A1
A2
0,440

0,560

5.1.2. Генотипизација применом ACRS-PCR
ДНК која је екстрахована из узорака свих говеда укључених у ово истраживање,
амплификована је применом ACRS-PCR методе (334 ХФ краве, 58 ХФ бикoва, 64 краве расе
буша-укупно 456 узорака). Пре него што су испитујући узорци подвргнути ензимској дигестији,
исти су анализирани посредством гел-електрофорезе, како би се потврдила успешност претходне
амплификације (Слика 11).

Слика 11. Анализа узорака на агарозном гелу, претходно амплификованих применом ACRS-PCR методе
(пре ензимске дигестије).
М-ДНК маркер (100 bp); К+ позитивна контрола; К- негативна контрола; U1-U9 испитујући узорци.

Амплификовани узорци су дигестовани помоћу Mph1103I ензима, а затим су ти
дигестовани продукти анализирани на гел-електрофорези. Анализом електрофоретских трака на
агарозном гелу издвајају се три различита генотипа: А1А1, А1А2 и А2А2. На електрофореограму
приказаном на слици 12 уочавамо следеће: електрофоретске траке које представљају PCR
производе величине 321 bp, одговарају генотипу А2А2, електрофоретске траке величине 284 и
37 bp одговарају генотипу А1А1, док електрофоретске траке које представљају производе
величине 321, 284 и 37 bp, указују на постојање А1А2 генотипа у испитујућем узорку.
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Слика 12. Анализа узорака на агарозном гелу, претходно амплификованих применом ACRS-PCR методе
(после ензимске дигестије).
М-ДНК маркер (100 bp); К1-К3 позитивне контроле; К- негативна контрола; U1-U7 испитујући узорци.

5.2. Фреквенца алела и фреквенца генотипова
Генотипска и алелска фреквенца (учесталост генотипова и алела) су најважније мере
генетске варијације. Фреквенца генотипа је проценат јединки у популацији које имају
специфичан генотип. Ова мера показује дистрибуцију генетске варијације у популацији. Алелска
фреквенца је проценат свих копија одређеног гена у популацији које носе одређени алел. Овим
мерама тачно се исказују степен генетске варијације у популацији. У конкретном истраживању
извршене су одвојене анализе генотипске и алелске фреквенце за краве и бикове ХФ расе, као и
за краве расе буша.
5.2.1. Краве ХФ расе
У популацији од 334 краве ХФ расе, 47 је било генотипа А1А1, 201 генотипа А1А2 и 86
генотипа А2А2 (Табела 9; Слика 13;). Према томе, фреквенца генотипова је: А1А1 - 14,07%,
А1А2 - 60,18% и А2А2 - 25,75%. Алелска фреквенца за А1 је износила 0,442, док је за А2 алел
износила 0,558 (Табела 9; Слика 14). Резултати детектованих генотипских фреквенци
полиморфизма β-казеина су у складу са Харди-Вајнберговом равнотежом.
Табела 9. Алелска фреквенца (А1/А2) и фреквенца генотипова за β–казеин из узорака ХФ крава

Генотип β казеина
A1A1
A1A2
A2A2

N
47
201
86

Фреквенца генотипа
%
14,07
60,18
25,75

Алелска фреквенца
A1
A2
0,442

0,558
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A2A2
26%

A1A1
14%

A1A2
60%
Слика 13. Фреквенца генотипа за β-казеин код ХФ крава

А1
44%

А2
56%

Слика 14. Фреквенца алела за β-казеин код ХФ крава

5.2.2. Бикови ХФ расе
У испитиваној популацији од 58 бикова ХФ расе, 12 је било генотипа А1А1, 27 генотипа
А1А2 и 19 генотипа А2А2 (Табела 10; Слика 15). Према томе, фреквенца генотипова је: А1А1 20,69%, А1А2 - 46,55% и А2А2 - 32,76%. Алелска фреквенца за А1 алел је износила 0,440, док је
за А2 алел износила 0,560 (Табела 10; Слика 16). Резултати детектованих генотипских фреквенци
полиморфизма β-казеина су у складу са Харди-Вајнберговом равнотежом.
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Табела 10. Алелска фреквенца (А1/А2) и фреквенца генотипова за β-казеин из узорака ХФ бикова

Генотип β казеина
A1A1
A1A2
A2A2

N
12
27
19

A2A2
33%

Фреквенца генотипа
%
20,69
46,55
32,76

Алелска фреквенца
A1
A2
0,440

0,560

A1A1
21%

A1A2
46%

Слика 15. Фреквенца генотипова за β-казеин код ХФ бикова

А1
44%

А2
56%

Слика 16. Фреквенца алела за β-казеин код ХФ бикова
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5.2.3. Краве расе буша
У популацији од 64 краве расе буша, 8 је било генотипа А1А1, 20 генотипа А1А2 и 36
генотипа А2А2 (Табела 11; Слика 17). Према томе, фреквенца генотипова је: А1А1 - 12,50%,
А1А2 - 31,25% и А2А2 - 56,25%. Алелска фреквенца за А1 је износила 0,281, док је за А2 алел
износила 0,719 (Табела 11; Слика 18). Резултати детектованих генотипских фреквенци
полиморфизма β-казеина су у складу са Харди-Вајнберговом равнотежом.
Табела 11. Алелска фреквенца (А1/А2) и фреквенца генотипова за β-казеин из узорака крава расе буша

Генотип β казеина
A1A1
A1A2
A2A2

N
8
20
36

Фреквенца генотипа
%
12,50
31,25
56,25

Алелска фреквенца
A1
A2
0,281

0,719

A1A1
13%

A2A2
56%

A1A2
31%

Слика 17. Фреквенца генотипова за β-казеин код крава расе буша
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А1
28%

А2
72%

Слика 18. Фреквенца алела за β-казеин код крава расе буша

5.3. Принос млека, млечних протеина и млечне масти
Након извршене генотипизације и анализа алелске и генотипске фреквенце за 334 краве
ХФ расе, приступило се статистичкој обради прикупљних података о оствареном приносу млека,
млечних протеина и млечне масти за прве две лактације и међусобном асоцирању ових резултата.
Млечност и садржај млечних протеина и млечне масти код крава различитих генотипова βказеина упоређивани су на два начина: А-у оквиру прве и друге лактације, посматрано одвојено;
B-унутар групе истог генотипа, између прве и друге лактације. Поред тога, упоређене су средње
вредности наведених параметара, узимајући у обзир производњу у обе лактације заједно.
5.3.1. Принос млека
Анализа резултата о производњи млека у првој лактацији указала је на значајно већи
принос млека код крава генотипа А2А2 у односу на краве генотипова А1А1 и А1А2 (p<0,01), али
и код крава А1А2 поредећи са кравама А1А1 генотипа (p<0,01; Слика 19). У другој лактацији
уочена је сигнификантно већа производња млека само код крава генотипа А2А2 у поређењу са
кравама генотипа А1А2 (p<0,01; Слика 19). Штавише, дошло је до значајног повећања количине
произведеног млека у другој лактацији у односу на прву лактацију код крава са генотиповима
А1А1 и А1А2 (p<0,01; Слика 20), али не и код крава са генотипом А2А2 (p>0,05; Слика 20).
Поредећи укупну количину млека из обе лактације (Табеле 12 и 13) утврђена је статистички
значајно већа количина произведеног млека код крава генотипа А2А2 у односу на остале
генотипове (p<0,01), као и код крава генотипа А1А1 у односу на краве генотипа А1А2 (p<0,05).
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Слика 19. Приноси млека добијени од крава различитих β-казеинских генотипова у поређењу
са првом и другом лактацијом.
*p<0,05, **p<0,01,

Слика 20. Поређење приноса млека између прве и друге лактације код крава истог генотипа за β–казеин.
*p<0,05, **p<0,01,
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Табела 12. Дескриптивни статистички показатељи производних параметара у првој и другој лактацији

Производни
параметри

Укупна
производња
млека (L)
Протеини (%)
Млечна маст
(%)

Генотип

A1A1
A1A2
A2A2
A1A1
A1A2
A2A2
A1A1
A1A2
A2A2

Прва лактација

Друга лактација

𝑥̅ ± SD
6443,00±1135,00
7670,00±1080,00
9336,00±735,20
3,11±0,05
3,10±0,07
3,14±0,10
3,27±0,10
3,31±0,08
3,37±0,08

𝑥̅ ± SD
8974,00±1645,00
8640,00±1560,00
9217,00±1366,00
3,21±0,05
3,16±0,08
3,24±0,07
3,45±0,05
3,41±0,10
3,52±0,10

Обе
лактације
посматране
заједно
Просечна
вредност

Обе
лактације
посматране
заједно
Стандардна
грешка

7708,40
8155,10
9276,68
3,15
3,13
3,18
3,36
3,37
3,44

152,92
73,94
113,05
0,008
0,004
0,006
0,010
0,005
0,007

Табела 13. Значајност утицаја различитих генотипова β-казеина на производне карактеристике млека
(производња у обе лактације посматрано заједно).
*p < 0,05, **p < 0,01, ns=нема значајне разлике
Производни параметри
Укупна производња млека (L)
Протеини (%)
Млечна маст (%)

Такијев мултипли тест
поређења
A1A1 vs. A1A2
A1A1 vs. A2A2
A1A2 vs. A2A2
A1A1 vs. A1A2
A1A1 vs. A2A2
A1A2 vs. A2A2
A1A1 vs. A1A2
A1A1 vs. A2A2
A1A2 vs. A2A2

Значајност
*
**
**
**
*
**
ns
**
**

5.3.2. Принос млечних протеина
Анализирајући принос протеина млека код крава са различитим генотипом β-казеина,
статистички значајно већи процент протеина (p<0,01; Слика 21) уочен је код крава генотипа
А2А2, у односу на краве генотипа А1А2. Статистичком обрадом резултата из друге лактације,
као и посматрањем обе лактације истовремено, највећи проценат протеина млека уочен је код
крава генотипа А2А2 и то статистички значајно већи у односу на краве генотипа А1А2 (p<0,01)
и А1А1 (p<0,05; Слика 21). Поред тога, проценат протеина млека био је значајно већи (p<0,01)
код грла генотипа А1А1 у поређењу са А1А2, другим речима јединке генотипа А1А2
производиле су млеко са најнижим садржајем протеина, и то статистички значајно у односу на
преостале генотипове (p<0,01; Слика 21). Резултати статистичког поређења процента протеина
млека између прве и друге лактације открили су значајно веће вредности (p<0,01; Слика 22) у
другој у односу на прву лактацију код свих крава, независно од генотипа за β-казеина.
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Слика 21. Приноси млечних протеина добијени од крава различитих β-казеинских генотипова у током прве
и друге и друге лактације.
*p<0,05, **p<0,01,

Слика 22. Поређење приноса млечних протеина између прве и друге лактације код крава истог генотипа за
β-казеин.
*p<0,05, **p<0,01
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5.3.3. Принос млечних масти
Принос млечне масти био је највећи код крава генотипа А2А2 и то статистички значајано
(p<0,01; Слика 23) у односу на краве код којих су били присутни други генотипови, током обе
лактације. Осим тога, у првој лактацији веће вредности (p<0,05; Слика 23) млечних масти
детектоване су у млеку крава А1А2 генотипа у односу на млеко крава А1А1 генотипа, док је у
другој лактацији проценат млечне масти био виши код крава А1А1 генотипа у односу на млеко
крава А1А2 генотипа (p<0,05; Слика 23). Поредећи приносе млечних масти између прве и друге
лактације доказани су статистички значајно већи проценти (p<0,01; Слика 24) у другој у односу
на прву лактацију код свих крава, независно од генотипа за β-казеин. Анализом података о млеку
излученом током обе лактације, установљено је да су приноси млечне масти били статистички
значајно виши код крава А2А2 генотипа у односу на остале краве из овог истраживања (p<0,01;
Табела 13).

Слика 23. Приноси млечне масти добијене од крава различитих β-казеинских генотипова у поређењу са
првом и другом лактацијом.
*p<0,05, **p<0,01
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Слика 24. Поређење приноса млечне масти између прве и друге лактације код крава истог генотипа за βказеин.
*p<0,05, **p<0,01

5.4. Резултати SNP чип анализа
5.4.1. ROH
Након пречишћавања SNP чип података, искористили смо 52 934 маркера за
идентификацију ROH сегмената у геномима ХФ крава. Идентификовали смо укупно 18 549 ROH
са 60,42 ROH по животињи у распону од 8 до 95. ROH смо класификовали у пет различитих
категорија на основу њихове дужине: 1 до 2 Mbp, 2 до 4 Mbp, 4 до 8 Mbp, 8 до 16 и >16 Mbp.
Дескриптивна статистика сваке дужинске категорије приказана је у табели 14. Већина
откривених ROH била је у категорији дужине од 1 до 2 Mbp (Табела 14). Најдужих ROH (>16
Мbp) било је најмање, при чему код 45% животиња (n=139) није уочен ROH у овој категорији.
Просечна дужина идентификованих ROH је 3,28 Mbp. Најдужи идентификовани ROH дугачак је
65,31 Mbp и налази се на хромозому BTA7. Укупна дужина свих сегмената ROH по животињи
износи 197,92 Mbp, при чему је код животиње са највећом укупном дужином ROH (433,37 Mbp),
17% аутозома прекривено ROH. Вредност геномског инбридинга (FROH) код те животиње износи
0,173, а код најмање инбридиране животиње 0,005. Геномски инбридинг у истраживаној
популацији у просеку износи 0,079. За сваку дужинску категорију, коефицијент инбридинга је
израчунат као пропорција аутозома сваке јединке који је био покривен са ROH из те класе (нпр.
FROH>16) (Слика 25).
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Табела 14. Дужина ROH, број ROH и геномски инбридинг (FROH) у различитим категоријама дужина ROH
по животињи

Укупна
дужина
ROH по
животињи

Број ROH
по
животињи

Геномски
инбридинг
FROH

Параметар
Средња
вредност
Стандардна
девиација
Медијана
Минимум
Максимум
Средња
вредност
Стандардна
девиација
Медијана
Минимум
Максимум
Средња
вредност
Стандардна
девиација
Медијана
Минимум
Максимум

1 - 2 Mbp

Категорија дужине ROH
2 - 4 Mbp
4 - 8 Mbp
8 - 16 Mbp

> 16 Mbp

43,848

48,119

48,145

44,038

39,332

9,979

15,504

20,138

25,655

24,867

43,817
7,416
66,538

48,553
2,927
93,096

47,651
4,244
119,858

39,144
8,013
144,577

28,769
16,282
141,065

30,140

17,505

8,679

3,992

1,726

6,723

5,488

3,550

2,286

0,933

30,000
6,000
45,000

18,000
1,000
35,000

8,000
1,000
21,000

4,000
1,000
12,000

1,000
1,000
5,000

0,017

0,019

0,019

0,018

0,016

0,004

0,006

0,008

0,010

0,010

0,017
0,003
0,026

0,019
0,001
0,037

0,019
0,002
0,048

0,016
0,003
0,058

0,011
0,006
0,056

Слика 25. Boxplot дистрибуција геномског инбридинга (FROH) добијена
из различитих категорија дужине ROH
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5.4.2. Потпис селекције
Да бисмо испитали ефекат селекције у популацији ХФ крава, истражили смо појаву
сегмената ROH у геномима испитиваних јединки. Инциденција ROH није била униформна кроз
хромозоме (Слика 26). ROH острва идентификовали смо на хромозомима 1, 7, 10, 16, 22 и 26
(Табела 15). На хромозому 1 уочена је највећа стопа ROH (45% животиња) и то на маркерима
AX-106742409 (rs41578805), AX-106740136 (rs109562914), AX-106719581 (rs41603780), AX185115133 (rs523828967) и AX-124379394 (rs110792335) (Слика 27).

Слика 26. Manhattan plot дистрибуције ROH острва на хромозомима 1, 7, 10, 16, 22 и 26.
X-оса представља дистрибуцију ROH кроз геном; Y-оса приказује фреквенцу преклапајућих ROH који су
заједнички у испитиваним узорцима.

Слика 27. Регија на BTA1 која представља ROH острво и обухвата маркере са највећом
стопом ROH (45 % животиња).
Слика из претраживача генома Ensembl.
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Табела 15. Детектовани потписи селекције
Хр.

Геномска
локација у
Mbp

Животиње
унутар ROH
%

Гени

1

83-84

44.95

MAGEF1, MIR2284Y-3,
EPHB3, LOC524771,
THPO, POLR2H,
CLCN2, FAM131A,
PSMD2, ECE2,
CAMK2N2, ALG3,
MIR1224, ABCF3,
AP2M1, HTR3C, ABCC5,
PARL, MAP6D1

1

84-85

44.95

YEATS2, KLHL24,
B3GNT5, LAMP3,
MCCC1, DCUN1D1

7

42-43

39.74

NLRP3

7

43-44

40.72

MGC137030, LYPD8,
SH3BP5L, ZNF692

10

72-73

31.92

L3HYPDH, JKAMP,
CCDC175, DHRS7,
PPM1A, SIX6

10

73-74

31.92

MNAT1, TRMT5, PRKCH

16

42-43

36.81

16

43-44

37.46

16

44-45

36.81

DHRS3, VPS13D,
TNFRSF1B, MIIP,
MFN2, PLOD1,
KIAA2013, NPPB, NPPA,
CLCN6, MTHFR,
MIR12050, AGTRAP,
DRAXIN, MAD2L2,
FBXO6, FBXO44,
FBXO2
DISP3, ANGPTL7,
EXOSC10, SRM, MASP2,
TARDBP, PEX14
DFFA, CORT, CENPS,
PGD, UBE4B,
LOC112441838,

Претходно објављени
резултати
Идентификован потпис
селекције на геномској регији
1:82 820 000-84 650 000 у у
локалној популацији говеда из
северне Африке (Ben-Jemaa и
сар. 2020)
Ген ECE2 повезали су са
осетљивошћу на респираторне
болести код говеда раса
шароле, херефорд, црвени
ангус, ангус (Neupane и сар.
2018).
Serão и сар. (2013) су открили
асоцијацију ове регије са
резидуалним уносом хране
(residual feed intake-RFI) код
ангус и сименталске расе
говеда.
Ген NLRP3 асоциран је
резистенцијом на инфекцију
Mycobacterium avium ssp.
paratuberculosis код ХФ
говеда (Mallikarjunappa и сар.
2018)
LYPD8 је укључен у биолошке
процесе одбрамбених
одговора на грам-негативне
бактерије и повезан је са
адаптивним одговорима на
стимулансе из околине као
што су стрес, инфекције и
упале код говеда (Poščić и сар.
2017).
Gaddis и сар. 2017 повезали
су гене DHRS7 и SIX6 са
бројем ембриона код ХФ
крава
PRKCH су повезали нагибом
леђа код ХФ крава (Yan и сар.
2020).
Код крава раса Јарослав,
Колмогор и ХФ
идентификован је потпис
селекције на истој регији
(Zinovieva и сар. 2020)
MTHFR је укључен у синтезу
млечних протеина (Menzies и
сар., 2009).
EXOSC10 асоциран је
дуговечношћу код ХФ крава
(Steri и сар. 2019).
NMNAT1 асоциран је
репродуктивном
ефикасношћу крава (Mota и
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16

45-46

30.29

22

21-22

30.62

22

22-23

34.20

26

21-22

37.13

26

22-23

42.02

26

23-24

34.85

NMNAT1, CTNNBIP1,
PIK3CD, TMEM201
SPSB1, MIR34A,
SLC2A5, CA6, ENO1,
MIR2285CK, SLC45A1,
LOC786597
EDEM1, ARL8B,
BHLHE40, ITPR1,
MIR2285AM
SUMF1, SETMAR,
LRRN1
CHUK, CWF19L1, SCD,
MIR12016, SEC31B,
NDUFB8, HIF1AN,
SLF2, SEMA4G,
MRPL43, TWNK, LZTS2,
SFXN3, TLX1, LBX1
BTRC, POLL, DPCD,
FBXW4, FGF8, NPM3,
OGA, KCNIP2, HPS6,
PPRC1, NOLC1,
ELOVL3, PITX3, GBF1,
NFKB2, PSD, FBXL15,
CUEDC2, MIR146B,
MFSD13A, ACTR1A,
SUFU
TRIM8, ARL3, SFXN2,
MIR2392, CYP17A1,
AS3MT, CNNM2, NT5C2

сар., 2017, Khatkar, и сар.
2014)
Ген ENO1 је био значајно
повезан са плодношћу бикова
(Park и сар. 2012)
BHLHE40 асоциран је
садржајем млечних протеина
(Singh и сар. 2022)
Ген SUMF1 повезан је
приносом млека код ХФ крава
(Pedrosa и сар. 2021)
Ген SCD повезан je са
незасићеним масним
киселинама средњег и дугог
ланца млека у популацији
кинеских ХФ крава (Li и сар.,
2016).
Wang и сар. 2016 уочили су
значајно повећање нивоа
експресије MIR146B у ткиву
инфициране млечне жлезде
говеда субклиничким,
клиничким и
експерименталним
маститисом.
CNNM2 повезали су приносом
млека код ХФ крава (Jiang и
сар., 2019)

5.4.3. Асоцијацијска анализа
Асоцијацијска анализа на читавом геному (GWAS) спороведена је за фенотписке особине
производње млека (принос млека, принос млечних протеина, принос млечне масти) употребом
више различитих метода (GLM, MLM, MLMM, FarmCPU, SUPER, ECMLM, CMLM и Blink) у
појединачним анализама, дозвољавајући поређење коришћених метода (P вредности и моћ
анализе могу се упоредо посматрати на Manhattan дијаграмима, Слика 28). У добијеним
резултатима уочавамо да су GLM и BLINK методе идентификовале сигнале асоцијације изнад
Bonferroni прага детекције (вертикална испрекидана линија која пресеца Manhattan дијаграм,
Слика 28). Квантил-квантил графиконом (Q-Q plot) потврдили смо прикладност модела Blink за
GWAS у овој студији. Тачка у горњем десном углу представља значајан маркер, повезан са
концентрацијом млечних протеина (сведено на 305 дана) у првој лактацији (Слика 29). У питању
је маркер AX-124347401 (rs110619097, 28:g. 22479232T>C, UMD3.1.1) на хромозому BTA28
(Слика 30). MAF за тај SNP је 0,18 (p<0,01). Налази се унутар интрона гена CTNNA3, а у
непосредној близини су гени LOC785503, LRRTM3, TRNAW-CCA, LOC101902668,
LOC100139311, TRNAS-UGA, DNAJC12, SIRT1, LOC101902789, HERC4, MYPN, ATOH7, PBLD,
MIR6533, HNRNPH3, RUFY2, LOC100336655, DNA2, SLC25A16, TET1, LOC101903159,
LOC781771, CCAR1, STOX1, DDX50, LOC107131932, DDX21, KIF1BP, LOC104976190 и SRGN
(Слика 31). Вредности концентрације млечних протеина (сведенo на 305 дана) у првој лактацији
за животиње са различитим генотиповима на SNP маркеру rs110619097 износe: CC: 3,263 ± 0,060
(10 животиња), CT: 3,204 ± 0,109 (88 животиња) и TT: 3,144 ± 0,134 (208 животиња), неочитан
генотип: 3,320 (1 животиња) (Слика 32).
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Слика 28. Циркуларни Manhattan plot приказује резултат осам различитих метода: I) GLM, II) MLM, III)
MLMM, IV) FarmCPU, V) SUPER, VI) ECMLM, VII) CMLM и VIII) Blink GWAS анализе за концентрацију
млечних протеина (сведена на 305 дана) у првој лактацији.
Преклапање у добијеним резултатима између две различите методе је приказано као испрекидана вертикална
линија која се простире кроз Manhattan дијаграме за све коришћене методе.
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Слика 29. Квантил-квантил дијаграм (Q-Q plot) методе GWAS за za концентрацију млечних протеина
(сведена на 305 дана) у првој лактацији.
Дијаграм приказује очекиван напрема стварној вредности -log10 (p) сваког маркера (плаве тачке); црвена линија
представља савршену праву према очекиваном -log10 (p); сиво осенчена регијa на дијаграму указује на 95% CI за QQ plot под нултом хипотезом без асоцијације између SNP и посматране особине.

Слика 30. Manhattan plot GWAS анализе za концентрацију млечних протеина (сведена на 305 дана) у првој
лактацији.
X-оса: позиција маркера на хромозому; Y-оса: асоцијација SNP-феонотип −log10(p); зелена линија: ниво
значајности GWAS
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Слика 31. Геномска регија у непосредној близини маркера AX-124347401 (rs110619097, 28:g. 22479232T>C,
UMD3.1.1), значајно повезаног са са концентрацијом млечних протеина (сведено на 305 дана) у првој
лактацији, обухвата гене CTNNA3, LRRTM3, REEP3, MIR1296

Слика 32. Концентрација млечних протеина (сведена на 305 дана) у првој лактацији са три различита
генотипа у варијанти rs110619097 (28:g. 22479232T>C).

5.5. Пренатална дијагностика пола фетуса анализама ccffDNA
Сигуран одабир пола јединки током формирања запата млечних грла, омогућава планску
производњу и бољу пословну стратегију током селекције стада за производњу млека које садржи
искључиво А2-β-казеински протеин. Због тога смо у овој докторској дисертацији, поред свих
претходно наведених резултата, оптимизовали и увели методу екстракције и амплификације
слободноциркулишуће ванћелијске феталне ДНК (Circulating cell-free foetal DNA - ccffDNA) из
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крви мајке, у циљу ефикаснијег одређивања пола фетуса гравидних крава. Да би били сигурни у
тачност наше методе пренатлног одређивања пола фетуса гравидних крава, најпре смо обавили
ултрасонографске прегледе стеоних крава, процену успешности наше молекуларно-генетичке
методе у лабораторији, а затим и дефинитивну потврду пола телета по рођењу.
5.5.1. Ултразвучно одређивање пола фетуса говеда и преглед при рођењу
Ултразвучним прегледом крава из Групе I (период гестације 55-90. дана), на основу налаза
мушког (Слика 33) и женског (Слика 34) гениталног туберкула, потврђено је 10 мушких (I2, I3,
I5, I8, I9, I10, I12, I14, I15 и I19) и 10 женских фетуса (I1, I4, I6, I7, I11, I13, I16, I17, I18 и I20).
Пол фетуса у Групи II је потврђен при рођењу: 12 мушких (II2, II4, II5, II6, II8, II10, II12, II14,
II16; II17, II19 и II20) и 8 женских (II1, II3, II7, II9, II11, II13, II15 и II18) телади (Табела 16).

Слика 33. Ултрасонографија мушког фетуса старог 69 дана.
A – глава; B – предњи екстремитет ; C – пупак; D – мушки генитални туберкул; E – задњи екстремитет
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Слика 34. Ултрасонографија женског фетуса старог 69 дана.
A – глава; B – предњи екстремитет ; C – задњи екстремитет; D – женски генитални туберкул

Табела 16. Пол фетуса детектован помоћу ултразвука и по рођењу
Ултразвучна дијагностика и преглед по рођењу
Група I
Ознака краве
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20

Група II
Утврђен пол
ултразвуком

Ознака краве
♀

♂
♂
♀
♂
♀
♀
♂
♂
♂
♀
♂
♀
♂
♂
♀
♀
♀
♂
♀

II1
II2
II3
II4
II5
II6
II7
II8
II9
II10
II11
II12
II13
II14
II15
II16
II17
II18
II19
II20

Утврђен пол по
рођењу
♀
♂
♀
♂
♂
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♂
♀
♂
♂

52

5.5.2. PCR амплификација ccffDNA
У свим узорцима који су подвргнути методи екстракције помоћу GeneJET Whole Blood
комерцијалног сета и амплификацији помоћу bAML пара прајмера, PCR производи на агарозном
гелу су показивали електрофоретске траке, које су одговарале секвенцама на X хромозому, али
нису успели да амплификују секвенце на Y хромозому у обе групе (I и II). Поред тога, TSPY
прајмери нису успели да амплификују PCR продукте који одговарају секвенцама на Y хромозому
(Табела 17).
Узорци ДНК добијени након екстракције са KAPA Express Extract сетом и амплификовани
помоћу bAML пара прајмера, на агарозном гелу су показивали електрофоретске траке које
одговарају сигналима специфичним за Y хромозом у 9 од 10 испитујућих узорака крви од крава
(I2, I3, I5, I8, I9, I10, I12, I14 и I15) за које је потврђено да носе мушке фетусе у Групи I (55-90
дана гестације), што значи да је осетљивост теста била 90% (CI 0,55-0,99), док је специфичност
била 100% (CI 0,69-1,00). Позитивна предиктивна вредност (PPV) била је 100% (CI 0,66-1,00), а
негативна предиктивна вредност (NPV) 90,9% (CI 0,58-0,99). Међутим, у Групи II ова процедура
је детектовала само сигнале специфичне за X хромозом, иако је рођено 12 мушких телади. Стога,
тест није показао статистичку значајност (p=1).
Табела 17. Компаративни приказ детекције пола кроз различите методолошке приступе екстракције и
амплификације ccffDNA

PCR амплификација употребом bAML и TSPY парова прајмера
Група I
Метода
Ултразвук
bAML

Група II
Утврђен пол
10♂ / 10♀

Метода
Ултразвук

0♂ / 20♀

GeneJET

Утврђен пол
12♂ / 8♀

bAML

0♂ / 20♀

TSPY

0♂ / 0♀

bAML

0♂ / 20♀

TSPY

0♂ / 0♀

bAML

0♂ / 0♀

TSPY

0♂ / 0♀

GeneJET
TSPY

0♂ / 0♀

bAML

9♂ / 11♀

Kappa

Kappa
TSPY

9♂ / 0♀

bAML

0♂ / 0♀

Fenol

Fenol
TSPY

0♂ / 0♀

Узорци ДНК добијени након екстракције са KAPA Express Extract сетом и амплификовани
помоћу TSPY пара прајмера, детектовали су истих девет мушких фетуса у Групи I, као и узорци
амплификовани са bAML паром прајмера, али нису успели да детектују ниједан мушки фетус у
Групи II (Табелe 17 и 18).
Трећи метод екстракције (фенол-хлороформ) није успео да обезбеди амплификацију
секвенци специфичних за X и Y хромозом након PCR и real-time PCR теста, употребом било којег
од два коришћена пара прајмера.
У циљу поређења различитих метода екстракције, PCR производи који потичу од три
краве за које је по рођењу телади доказано да носе мушке фетусе (I3, I5 и I9), приказани су на
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слици 35. Узорци крви пореклом од ових крава су више пута процесуирани (екстракција и
амплификација ДНК), али су резултати остали исти.
Табела 18. Компаративни приказ детекције пола кроз различите методолошке приступе
екстракције и амплификације ccffDNA

Real time-PCR амплификација употребом TSPY пара прајмера
Група I
Метода
Ултразвук
GeneJET
Kappa
Fenol

Група II
Утврђен пол
10♂ / 10♀
0♂
9♂
0♂

Метода
Ултразвук
GeneJET
Kappa
Fenol

Утврђен пол
12♂ / 8♀
0♂
11♂
0♂

Слика 35. Резултати PCR амплификације узорака I3, I5 и I9 употребом два различита пара прајмера.
А (bAML) и B (TSPY) и три различите методе екстракције феталне ДНК. М – ДНК маркер (100 bp); колоне 1 до 3 –
узорак I3; колоне 4 до 6 – узорак I5; колоне 7 до 9 – узорак I9; колоне 10 и 12 – позитивна контрола за ДНК
мужјака; колина 11 – позитивна контрола за ДНК женке. Колоне 1, 4 и 7 - GeneJET Whole Blood DNA метода
екстракције; колине 2, 5 и 8 - KAPA Express Extract DNA метод екстракције; колоне 3, 6 и 9 фенол-хлороформска
метода екстракције.

54

5.5.3. Real-time PCR амплификација ccffDNA
ДНК од свих 10 крава из групе I и 12 крава из Групе II (све које су носиле фетусе мушког
пола) добијена је употребом све три методе екстракције и амплификована помоћу TSPY пара
прајмера и real-time PCR методе. ДНК екстраховане GeneJET Whole Blood DNA сетом и фенолхлороформском методом, након амплификације дале су негативне резултате, не детектујући
присуство мушких фетуса ни у једној од испитиваних група.
Након амплификације ДНК екстрахованом Kapa Express Extract DNA сетом, добијене су
амплификационе криве које одговарају позитивној контроли за мушку ДНК, указујући на
присуство мушких фетуса код крава I2, I3, I5, I8, I9, I10, I12, I14 и I15. Ови резултати су показали
да је 9 крава из Групе I и 11 крава из Групе II, носило мушку телад. Дакле, у Групи I осетљивост
теста је била 90% (CI 0,55-0,99), специфичност 100% (CI 0,69-1,00), PPV је била 100% (CI 0,661,00) и NPV 90% (CI 0,58-0,99). Позитивни резултати су такође детектовани у 11 испитујућих
узорака из Групе II (II2, II4, II5, II6, II8, II10, II14, II16, II17, II19 и II20) што је резултирало
осетљивошћу теста од 91,6% (CI 0,61-0,99), специфичности од 100% (CI 0,63-1,00), PPV 100%
(0,71-1,00) и NPV 88,8% (CI 0,51-0,99).
Поред претходно описаних анализа употребом real-time PCR методе, изведена је још једна
анализа у циљу одређивања осетљивости real-time PCR методе. На овај начин указали смо на
разлике у количинама нормалне (мајчине) ДНК и ccffDNA. У овом експерименту, направљена су
серијска разблажења ДНК добијене из крви бика (у распону од 10-3 до 10-6 (D1-D5)), која је
амплификована и упоређена са ампликонима ccffDNA узорака I3, I5 и I9. Иницијална ДНК
концентрација неразблаженог ДНК екстракта била је 11 ng/µl. Резултати су приказани на слици
36, указујући на сличност између Ct вредности узорка D5 (разблажење 10-6) и ccffDNA узорака
I3 и I5.

Слика 36. Real-time PCR амплификационе криве ДНК узорака екстрахованих помоћу KAPA Express Extract
сета и амплификоване помоћу TSPY пара прајмера.
I3, I5 и I9 – узорци који указују на присуство ДНК пореклом од фетуса мушког пола; D1-D5 – серијска разблажења
познате ДНК екстраховане из крви бика, у распону од 10-3 до 10-6 (D1-D5); Th – threshold линија; криве испод
threshold линије укузају на одсуство ДНК пореклом од мужјака.
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6.

ДИСКУСИЈА

Данас смо сведоци све већег ширења светске популације, а самим тим и веће потребе за
храном на глобалном нивоу. У последњих неколико деценија, многи истраживачи су се бавили
проблемом ефикасније пољопривредне и сточарске производње. Због тога се користе различите
методе како би се узгој и програми селекције животиња учинили ефикаснијим (Ristanic и сар.
2018). Животињско млеко је веома важан извор протеина и микроелемената, те наставља да буде
један од главних састојака исхране младих и одраслих људи. Многе животиње, као што су краве,
козе, овце, биволице, камиле и кобиле се у разним деловима света експлоатишу као основа за
комерцијалну производњу млека за људску исхрану. У већем делу света, краве заузимају
примарно место, када је у питању производња млека (Dinc, 2009). Кравље млеко и млечни
производи су водећи нутритивни састојци људске исхране (Keating и сар. 2008). Од великог је
значаја проучавање његовог састава, посебно биоактивних пептида као што је BCM-7, који
испољава негативне ефекте на различите органске системе код људи. Млеко се, генерално,
сматра здравом намирницом у људској исхрани и требало би да се пије у великим количинама.
Међутим, неопходно је спроводити одређивање квалитета, као и стандарда како за А1 тако и за
А2 млеко. За постизање квалитета, неопходна је добра сарадња између државних институција и
узгајивача говеда. Казеини и други главни протеини млека поседују веома значајне биолошке
активности. Ови протеини обезбеђују есенцијалне хранљиве материје и имунолошку заштиту, те
делују као позитивни регулатори људског здравља (Clare и Swaisgood, 2000). У данашње време,
фокус је на BCM-7. Овај пептид је неактиван у секвенци матичног протеинског молекула (βказеин) и може се ослободити кроз гастроинтестиналну дигестију млека, ферментацију млека са
бактеријским протеолитичким културама или кроз хидролизу протеолитичким ензимима
(Korhonen и Pihlanto, 2006). Варијанте β-казеина А1 и B се разликују од варијанте А2, на позицији
67 аминокиселинског ланца, што доводи до цепања пептидне везе након дигестије и ослобађања
биоактивног пептида BCM-7.
Разлике у учесталости алела β-казеина уочавају се кроз истраживања која су спроведена у
многим земљама света. Ове разлике могу бити одраз локалне политике узгоја и укрштања, као и
најважнијег фактора који се огледа у селектираном узгоју на побољшање особина за производњу
млека. Неки занимљиви трендови произилазе из литературних података. Релативна дистрибуција
А1 и А2 алела β-казеина код ХФ расе говеда је специфична за регион/државу, где говеда у
појединим регионима имају висок ниво А1, а други имају висок ниво А2 алела β-казеина (EFSA,
2009). Штавише, поједина истраживања указују на чињеницу да је учесталост А1/А2 алела
специфичнија за подручје него за расу говеда. Тако је у Северној Америци и Северној Европи
учесталост А1 алела код крава ХФ расе висока (>90%), док је учесталост А2 алела код немачких
ХФ грла изразито висока (97%). У остатку света, учесталост А1 алела се креће у опсегу 40-65%
(Demirel и Çak, 2018). Узимајући у обзир ефекте метаболита А1-β-казеина, BCM-7, значајан број
студија указује на везу између А1-β-казеина и његовог потенцијала да изазове различите болести
код људи који конзумирају млеко типа А1 (Ristanic и сар. 2020). Из наведених разлога, од
изузтеног значаја за нашу земљу је било испитати фреквенце алела и фреквенце генотипова код
високомлечних крава ХФ расе, али и код аутохтоних говеда расе буша.
У нашој студији, поред осталих, спроведене су анализе фреквенце генотипова и фреквенце
алела за β-казеин, пореклом од 334 кравe и 58 бикова ХФ расе, као и од 64 крава расе буша, све
пореклом из Србије. Резултати генотипизације ХФ крава су показали већу учесталост алела А2
(0,558) од учесталости алела А1 (0,442), a што произилази из веће учесталости генотипова А1А2
и А2А2 (60,18% и 25,75%, појединачно; Табела 9). Резултати генотипизације ХФ бикова указују
на већу учесталост А2 алела (0,560) од учесталости А1 алела (0,440), а што произилази из веће
учесталости генотипова А1А2 и А2А2 (46,55% и 32,76%, појединачно; Табела 10).
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Kaminski и сар. (2006) су утврдили значајно нижу фреквенцу алела А1 (0,400) у поређењу
са алелом А2 (0,600), као и нижу фреквенцу генотипа А1А1 (11,19%), у поређењу са осталим
генотиповима (А1А2-58,04% и А2А2-30,77%). Molee и сар. (2011) су у свом истраживању, између
осталих, спроводили и анализе фреквенце алела и генотипова код 231 ХФ говеда на Тајланду, где
је учесталост алела А2 (0,602) била већа у односу на учесталост алела А1 (0,363). Алелске
фреквенце у резултатима наведених истраживача су проистекле из виших А1А2 и А2А2
генотипских фреквенци (52,80% и 31,50%, појединачно). Visker и сар. (2011) су објавили
резултате својих истраживања, у оквиру којих су испитивали фреквенце алела и генотипова код
1929 грла ХФ расе у Холандији, те је учесталост алела А2 (0,500) била већа у поређењу са алелом
А1 (0,280). Chessa и сар. (2013) су у свом истраживању спроводили анализе фреквенце алела код
100 ХФ говеда у Италији, те је учесталост алела А2 (0,530) била већа у односу на учесталост
алела А1 (0,395). Неколико година касније, друга група истраживача из Италије (Massella и сар.
2017), спровели су анализе полиморфизма за β-казеин код значајно већег броја ХФ говеда (1230),
при чему су установили да је учесталост алела А2 (0,546) била већа у односу на учесталост алела
А1 (0,371), а што је произашло из веће учесталости генотипова А1А2 и А2А2 (40,30% и 30,10%,
појединачно) у односу на учесталост генотипа А1А1 (13,90%). Gustavsson и сар. (2014) су у
својим истраживањима, између осталих, спроводили анализе алелских и генотипских фреквенци
код 415 Данских ХФ говеда, те је учесталост алела А2 (0,614) била већа у односу на учесталост
алела А1 (0,266), а што је произашло из веће учесталости генотипова А1А2 и А2А2 (33,20% и
37,70%, појединачно) у односу на генотип А1А1 (6,70%). Miluchová и сар. (2014) су спровели
испитивање алелских и генотипских фреквенци 87 ХФ говеда у Словачкој, те су установили да
је учесталост алела А2 (0,632) већа у односу на учесталост А1 алела (0,367), што је резултат веће
учесталости генотипова А1А2 и А2А2 (33,30% и 54,06%, појединачно). Dai и сар. (2016) у
испитивању присутности полиморфизма β-казеина код 135 Кинеских ХФ говеда, установили су
доминантност учесталости генотипова А1А2 и А2А2 (35,30% и 22,60%, појединачно) у односу
на генотип А1А1 (20,30%), што је резултирало већом фреквенцом алела А2 (0,459) у односу на
алел А1 (0,432). Ramesha и сар. (2016) у свом истраживању спроведеном на 59 ХФ говеда у
Индији, наводе већу алелску фреквенцу А2 алела (0,831) у односу на фреквенцу алела А1 (0,169),
а што је резултат учесталости генотипова А1А2 и А2А2 (33,80% и 66,20%, појединачно), док
говеда са А1А1 генотипом нису потврђена. Antonopoulos и сар. (2021) су спровели истраживање
на 780 ХФ говеда из Грчке, те су утврдили већу учесталост алела А2 (0,744) у односу на алел А1
(0,256), а што је резултат веће учесталости генотипова А1А2 и А2А2 (44,50% и 52,20%,
појединачно).
Као што се види из приложеног, резултати наших истраживања су у складу са резултатима
анализе алелских и генотипских фреквенци ХФ говеда у већини земаља света, где је установљена
нижа учесталост А1 алела у поређењу са А2 алелом β-казеина. Наши резултати су најсличнији
онима које су Пољски истраживачи добили испитујући полиморфизам β-казеина код ХФ говеда
(Kamiński и сар. 2006; Cieślińska и сар. 2012; Oleński и сар. 2012), где су установили већу
учесталост алела А2 (0,600, 0,680 и 0,650, појединачно) у односу на алел А1 (0,400, 0,320 и 0,350,
појединачно), а што је проистекло из већих учесталости генотипова А1А2 (58,04%, 38,98% и
43,60%, појединачно) и А2А2 (30,77%, 48,59% и 45,20%, појединачно), у односу на генотип А1А1
(11,19%, 12,43% и 12,20%, појединачно). Разлог за ову сличност може се објаснити чињеницом
да је већина ХФ бикова увезена у Србију (тадашњу СФРЈ) из земаља централне и западне Европе.
Ови увезени бикови су преци данашњих бикова који се користе у програмима вештачког
осемењавања крава од којих смо прикупили узорке за наше истраживање.
Говеда расе буша су говеда карактеристична за Балканско полуострво и она се најчешће
узгајају у брдским и планинским пределима, где друге расе тешко могу да опстану (Krasniqi и
сар. 2013). Буша је погодна за услове екстензивне испаше и неквалитетне сточне хране, имају
одличне мајчинске особине и одликују се лаким тељењем. Такође, захтевају минимум услова за
одржавање и то у планинским и брдовитим подручјима, веома су отпорни на болести као и ендо57

и ектопаразите (Bytyqi и сар. 2007). Узимајући у обзир ниску млечност ове расе, која износи 800
L млека у просеку по лактацији (Simčič и сар. 2008), буша се превасходно гаји због меса. Због
изузетно повољног састава бушиног млека (4-6% млечне масти; Simčič и сар. 2008), 3,72%
протеина (Krasniqi и сар. 2013), презервација ове расе говеда, као и испитивања гена задужених
за својства млека су од великог значаја. У том маниру, спровели смо анализе алелских и
генотипских фреквенци за β-казеински ген. У овом раду, од 64 узорка пореклом од крава расе
буша, генотипизацијом је утврђена виша алелска фреквенца А2 алела (0,719) у односу на А1 алел
(0,281). Овакви односи у алелским фреквенцијама су резултат, пре свега, генотипске фреквенце
А2А2 (56,25%) и А1А2 (31,25%) генотипа у односу на А1А1 генотип (12,50%). Наши налази су
у сагласности са великим бројем истраживања спроведених на примитивним, аутохтоним расама
говеда.
Dinc и сар. (2013) су испитивали алелску и генотипску учесталост полиморфизма βказеина међу аутохтоним расама говеда у Турској. Код свих испитиваних раса (турско сиво,
источноанадолијско црвено, анадолијско црно и јужноанадолијско црвено говече) учесталост
алела А2 је била виша (0,544, 0,824, 0,765, 0,766, појединачно) у односу на учесталост алела А1
(0,426, 0,118, 0,132, 0,110, појединачно). Sodhi и сар. (2018) су анализирали алелске и генотипске
фреквенце β-казеина код 85 говеда примитивне расе ладаки из Индије, те су установили већу
учесталост алела А2 (0,900) у односу на А1 алел (0,100). Овакав однос учесталости алела
произилази из веће фреквенце А1А2 (21,00%) и А2А2 (79,00%) генотипова, у односу на
учесталост А1А1 генотипа (0%). Анализама генотипске фреквенце код 35 говеда примитивне
расе лулу из Непала, Gorkhali и сар. (2020) су утврдили одсуство грла са А1А1 генотипом, док је
учесталост А2А2 генотипа била 94,28%, а А1А2 5,72%. Gholami и сар. (2016) су испитивали
алелску и генотипску учесталост полиморфизма β-казеина међу аутохтоним расама говеда у
Ирану. Анализе су указале на већу учесталост А2 алела код мазандарани (103 грла) и талеши (81
грло) расе говеда (0,534 и 0,506, појединачно) у односу на систани (59 грла) расу говеда, где је
доминантан алел β-казеина био А1 (0,545). Резултат овакве учесталости алела код испитиваних
говеда, произилази из високог удела А1А2 генотипа код све три расе (мазандарани, талеши,
систани: 73,80%, 74,50% и 61,37%, појединачно).
До сада, једино испитивање полиморфизма за β-казеин код говеда расе буша, спроведено
је од стране Ivanković и сар. (2021). Наведени аутори су спровели анализе алелске и генотипске
фреквенце код 49 говеда расе буша у Хрватској, те су установили већу учесталост алела А2
(0,650) у односу на алел А1 (0,350). Овакви односи учесталости алела, произилазе из већих
фреквенци А1А2 (43,33%) и А2А2 (43,33%) генотипова, у поређењу са А1А1 (13,33%)
генотипом. Поред буше, наведени аутори су спровели иста испитивања и на још две аутохтоне
расе; славноско-сремском подолском говеду и истарском говеду код којих је такође уочена већа
фреквенца алела А2 (0,673 и 0,733, појединачно) у односу на алел А1 (0,327 и 0,267, појединачно).
Већа учесталост А2 алела код славноско-сремског подолског и истарског говеда, произилази из
веће фреквенце генотипова А1А2 (28,57% и 34,88%, појединачно) и А2А2 (53,06% и 55,81%,
појединачно).
Као што се види из приложеног, наши резултати су у сагласности са резултатима
анализираних алелских и генотипских фреквенци које су спровели други аутори код аутохтоних,
примитивних раса говеда широм света. Наши, али и резултати наведених аутора, указују на
приметно нижу учесталост А1 алела у поређењу са А2 алелом β-казеина. Овакви резултати
оправдавају хипотезу да је А2 алел оригинални „дивљи ген“, те да је процес доместикације говеда
условио појаву мутације на β-казеинском гену и последичну појаву А1 алела. Годинама су људи
на нашим просторима покушавали да оплемене бушу и побољшају јој млечност и меснатост, па
су их из тих разлога укрштали најчешће са сименталским или домаћим шареним говедима. Уплив
генетичког материјала од наведених раса, врло вероватно је условио ширење нежељеног А1 алела
β-казеина у популацији буша. Овакве тврдње поткрепљују налази поменутих аутора, на основу
којих можемо закључити да што су испитиване расе биле више изоловане, у неприступачним
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регијама света и мање под евентуалним утицајем укрштања са високомлечним расама, то је
фреквенца алела А1 била нижа у испитиваној популацији. Поред свега наведеног, на примеру
истраживања Ivanković и сар. (2021), видимо да су резултати добијени на бушама веома слични
нашим налазима, што не изненађује, имајући у виду близину предела са којих су сакупљани
узорци у оба истраживања, као и узгојну политку која је владала у СФРЈ, током које је пракса
оплемењавања буше била слична у свим бившим републикама СФРЈ.
Састав млека може да утиче на прераду млека и његову нутритивну вредност. Познато је
да на варијације у саставу млека утичу фактори средине као што су исхрана, физиолошко стање
крава, као и генетички материјал животиње (Walstra и сар. 2006). На разлике у саставу млека које
постоје између раса говеда као и између и појединачних крава унутар исте расе, делимично има
утицај и генетичка варијабилност (Poulsen и сар. 2012). Детаљно познавање састава протеина је
важно у процесу обраде различитих млечних производа (Walstra и сар. 2005). Деценијама се већ
зна да су главни млечни протеини присутни у различитим генетским варијантама у млеку.
Опсежна истраживања су показала да ове генетске варијанте могу послужити као маркери како
за принос, тако и за састав и, последично, за својства прераде млека. Неколико студија је
известило о постојању QTL који утичу на параметре производње млека, а лоцирани су на BTA6
хромозому (Khatkar и сар. 2004, Smaragdov и сар. 2006). Два различита регионa на овом
хромозому утичу на особине млека (принос протеина, проценат протеина, принос масти,
проценат масти и принос млека). Једна од регија BTA6 повезана са особинама млека доводи се у
везу са казеинским кластером (Nilsen и сар. 2009). Могућност побољшања састава и квалитета
млека селекцијом одређених гена млечних протеина, дуго је био предмет интересовања многих
истраживача. Традиционалне узгојне стратегије за селекцију на пожељне особине производње
млека укључују прогене тестове бикова који се заснивају на фенотипским подацима великог
броја ћерки (Hallen и сар. 2008). Иако су подаци о бруто саставу масти и протеина у млеку
доступни преко Завода за статистику Републике Србије, информације о појединачним кравама у
погледу детаљног састава компоненти млека и других параметара квалитета млека је тешко
пронаћи.
Односе између различитих генетских варијанти протеина млека, приноса млека и састава
млека (концентрација протеина и масти) испитивали су различити аутори (Hallén и сар. 2008;
Nilsen и сар. 2009; Hanusová и сар. 2010; Visker и сар. 2011; Oleński и сар. 2012; Vallas и сар. 2012;
Maletić и сар. 2013; Gustavsson и сар. 2014; Maletic и сар. 2016). За процену односа наведених
параметара код ХФ крава у оквиру нашег истраживања, прикупили смо релевантне податке за
334 краве у лактацији. Резултати статистичких анализа података о млечности, посматрајући обе
лактације заједно, указали су на значајне разлике у приносу млека између крава различитих
генотипова β-казеина: А1А1 наспрам А1А2 (p<0,05), А1А1 наспрам А2А2 (p<0,01), A1A2
наспрам А2А2 (p<0,01), што сугерише да је алел А1 повезан са нижом производњом млека код
испитиваних крава, а што је у складу са резултатима које су објавили Nilsen и сар. (2009), Visker
и сар. (2011) и Oleński и сар. (2012). Статистичка анализа концентрација млечних протеина
показала је значајне (p<0,01) разлике између крава са А1А1 генотипом β-казеина у поређењу са
кравама са А1А2 генотипом, као и крава са А1А2 генотипом у поређењу са кравама А2А2
генотипом (прва и друга лактација посматране заједно). Анализе су показале нижу значајност
(p<0,05) приликом поређења А1А1 и А2А2 генотипова. Међутим, када су упоређене
концентрације млечних протеина између прве и друге лактације, у другој је откривен значајан
пораст (p<0,01), без обзира на генотип краве (А1А1, А1А2 или А2А2). На основу ових налаза
можемо претпоставити да алел А2 није утицао на концентрацију млечних протеина у испитиваној
групи животиња. Ови резултати се разликују од налаза већине аутора (Nilsen и сар. 2009; Visker
и сар. 2011 и Oleński и сар. 2012), који су закључили да би А2 алел β-казеинског гена могао бити
повезан са већим приносима млека и концентрацијом млечних протеина. Ипак, наши налази су у
сагласности са резултатима истраживања Hanusová и сар. (2010) који су на на словачким ХФ
говедима добили нама сличне резултате: открили су да краве А2А2 генотипа β-казеина производе
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млеко са нешто већом концентрацијом протеина (3,28%) од крава са А1А1 (3,17%) и А1А2
(3,20%) генотиповима. Ово је у складу са нашим резултатима за концентрацију млечних протеина
(А1А1-3,15%, А1А2-3,13% и А2А2-3,18%), које се нису значајно разликовале између генотипова.
Разликe у нашим резултатима од оних које су добили Nilsen и сар. (2009), Visker и сар. (2011) и
Oleński и сар. (2012) могли би бити последица већег броја животиња укључених у истраживања
наведених аутора, у поређењу са нашим истраживањем. Наши резултати показали су значајне
разлике у концентрацији млечне масти када смо поредили групе крава са генотиповима А1А1 и
А2А2, као и А1А2 и А2А2 (p<0,01 за оба поређења). Анализа концентрација млечне масти
поређена у оквиру прве и друге лактације одвојено, указала је на још једну статистичку
значајност (p<0,05) у поређењу А1А1 и А1А2 генотипова, што указује да је присуство алела А2
позитивно утицало на принос млечне масти код испитиваних животиња. Међутим, наши
резултати нису у складу са онима које су добили Velmala и сар. (1995), Ikonen и сар. (1999, 2001),
Nilsen и сар. (2009) и Oleński и сар. (2012), који су известили да алел А2 није повезан са већом
концентрацијом млечне масти. Добијени резултати концентрације млечне масти у нашој студији
(3,36% у просеку за А1А1 и 3,37% за А1А2 генотип) су у складу са онима које су добили Hanusová
и сар. (2010), који су забележили незнатно веће концентрације млечне масти код крава генотипа
А1А2 (3,90%) у односу на краве са А1А1 (3,77%) генотипом. На основу свега приказаног, да се
закључити да је генетичка компонента само један од механизама који могу да утичу на својства
млека (принос млека, концентрација млечних масти, концентрација млечних протеина) и да је не
можемо посматрати изоловано, већ увек морамо имати на уму и факторе средине као што су
исхрана и физиолошко стање крава.
Ниво инбридинга у популацији је важан параметар за праћење њене генетске
разноврсности и њено управљање. Висок ниво инбридинга узрокује инбридинг депресију у
сродству и треба га избегавати код фармских животиња (Fernandez и сар. 2002). Повећање
инбридинга је повезано са негативним ефектима на производне и репродуктивне карактеристике
млечних крава (Bjelland и сар. 2013). Инбридинг се традиционално мери коришћењем података
о педигреу. Међутим, коефицијент инбридинга заснован на педигреу поседује одређена
ограничења. Инбридинг је широко прихваћен концепт за карактеризацију еволуције, диверзитета
и опште структуре популације, те се може проучавати на различитим нивоима, почевши од
јединке, стада, па до нивоа популације (Howard и сар. 2017; Dadousis и сар. 2022) или чак унутар
конзорцијума (нпр. центри за вештачко осемењавање или фарме млечних говеда; Ablondi и сар.
2021). Ова сазнања омогућавају боље управљање диверзитетом и генетиком животиња,
контролишући депресију инбридинга и, у мањим популацијама, за сврху презервације. За
израчунавање геномског инбридинга у нашем истраживању, користили смо геномске
информације добијене помоћу SNP чипа средње густине (63 648 маркера). Са добијеним SNP
подацима, очекиване вредности инбридинга се замењују добијеним мерењима хомозиготности,
за које се сматра да су прецизнији начин за процену инбридинга и да боље одражавају ниво
хомозиготности. Контрола степена инбридинга у популацијама говеда је посебно важна, јер се за
узгој користи само мали број животиња из целе популације. У нашем истраживању најмање
детектованих ROH је било највеће дужине (>16 Mbp, недавни инбридинг) од чега 45% животиња
уопште није имало ROH>16 Mb, а што је приближно резултатима добијеним од стране Doekes и
сар. (2019), који у свом истраживању код 26% испитаних крава нису уочили ROH>16 Mb. Наши
налази су у сагласности са претходним истраживањима (McQuillan и сар. 2008; Marras и сар.
2015; Forutan и сар. 2018) у којима су кратки ROH<2 Mbp уочавани чешће него дуги ROH. Наши
резултати средњe вредности броја ROH по животињи, посматрано кроз различите категорије (1
до 2 Mbp: 30,140; 2 до 4 Mbp: 17,505; 4 до 8 Mbp: 8,679; 8 до 16 Mbp: 3,992; >16 Mbp: 1,726,
појединачно) у сагласности су са резултатима Marras и сар. (2015) који су утврдили следеће: 1 до
2 Mbp: 46,5; 2 до 4 Mbp: 17,0; 4 до 8 Mbp: 9,7; 8 до 16 Mbp: 5,9; >16 Mbp: 3,0. У нашем
истраживању просечна вредност геномског инбридинга FROH израчуната је употребом SVS
Golden Helix софтвера и износила је 0,079, што је нешто ниже од вредности које су добили Marras
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и сар. (2015) у популацији италијанских ХФ говеда (0,116), док су Makanjuola и сар. (2020)
користећи SNP1101 софтвер и PLINK софтвер у популацији канадских ХФ говеда добили
вредност FROH 0,136 и 0,156, појединачно. Наши резултати, у поређењу са литературним
наводима других аутора, сугеришу на низак ниво недавног и укупног инбридинга у испитиваној
популацији ХФ говеда.
Идентификовање недавних потписа позитивне селекције код домаћих животиња може
пружити информације о геномским регионима који су под утицајем вештачке и природне
селекције и на тај начин помоћи у идентификацији корисних мутација и основних биолошких
путева за економски важне особине. Постоји више различитих приступа за откривање потписа
селекције, али смо ми у нашем истраживању користили ROH као параметар за откривање истих.
ROH су најсавременија метода за анализу инбридинга у популацијама животиња. Штавише, ROH
су погодни за откривање потписа селекције преко идентификације ROH острва. ROH острва се
могу дефинисати као геномски региони са смањеним генетским диверзитетом и, последично,
високом хомозиготношћу око одабраног локуса који би могао да садржи циљане регионе
позитивне селекције, а који су под јаким селективним притиском. У нашем истраживању ROH
острва уочена су на хромозомима 1, 7, 10, 16, 22 и 26, а на хромозому 1 детектована је највећа
стопа ROH. Острва ROH на хромозому BTA1 су идентификована и у другим популацијама говеда
од стране Purfield и сар. (2012), Mastrangelo и сар. (2016) и Gurgul и сар. (2016). Наши резултати
указају на постојање ROH острва на BTA1 величине 2 Mbp (од 83 до 85 Mbp). Код 45% животиња
из испитиване популације јављају се потписи селекције у виду гена: PARL, YEATS2, KLHL24,
а Serão и сар. (2013) су открили асоцијацију ове регије са резидуалним уносом хране (residual feed
intake - RFI) код ангус и сименталске расе говеда, што нас наводи на закључак да откривена ROH
острва могу бити у вези и са другим производним/репродуктивним својствима говеда.
Иако постоји много истраживања у области GWAS код говеда, доступни подаци још увек
нису довољни да пруже потпуно објашњење генетског механизма за испољавање особина
млечности, те ће све више нових истраживања и даље бити драгоцено у овом пољу. Као
последица многобројних студија, откривено је неколико стотина хиљада QTL на 30 хромозома
говеда који су одговорни за испољавање 653 особине (база података: Cattle QTLdb). Према томе,
у нашем истраживању 334 ХФ краве са припадајућим фенотипским подацима о приносу млека,
млечних протеина и млечних масти су генотипизиране и укључене у GWAS. У нашој студији,
значајна повезаност са садржајем млечних протеина у првој лактацији (сведено на 305 дана),
откривена је унутар гена CTNNA3 који је смештен на хромозому BTA28. Cole и сар. (2011) у свом
истраживању у популацији америчких ХФ говеда, уочили су асоцијацију гена CTNNA3 са
садржајем млечних протеина (%), приносом млечних протеина, садржајем млечних масти (%),
приносом млечних масти, као и приносом млека. Dadousis и сар. (2017) користећи GenABEL
библиотеку за R софтвер, уочили су асоцијацију истог гена са другим параметрима битним за
млечна говеда (%CYSOLIDS, RECSOLIDS и RECenergy – параметри повезани са сувом
материјом сирне груде). Генерално, за GWAS се користе многе статистичке методе и софтверски
пакети, како би се побољшала компјутерска ефикасност, моћ статистичке обраде и контрола
лажно позитивних резултата. У нашем истраживању користили смо GAPIT3 софтвер, који нам
пружа могућност поређења резултата асоцијацијске анализе користећи различите статистичке
моделе (GLM, MLM, MLMM, FarmCPU, SUPER, ECMLM, CMLM и Blink). Стога је ген CTNNA3
на BTA28 хромозому асоциран са приносом млечних протеина када је употребљен сваки од
наведених статистчких модела, што нам говори о потенцијалу овог маркера у селекцији млечних
говеда. Ови налази пружају корисне информације за боље разумевање генетичке архитектуре
особина производње млека код млечних говеда и могу се користити за побољшање лактационих
перформанси у програмима узгоја и српских ХФ говеда. На основу свега наведеног, јасно је да је
моћ ових метода огромна, тако да би се у будућности требало определити и за анализе других
особина код млечних говеда (здравствене и репродуктивне).
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Сточарски сектор обезбеђује више од једне трећине људских потреба за протеинима и
главни је извор намирница у скоро свим земљама у развоју (Sakadevan и сар. 2017). Иако пружа
немерљиву корист становништву, лоше управљање сточарском производњом може потенцијално
да изазове штетне утицаје на животну средину на локалном, регионалном и националном нивоу,
јер се овом проблему, обично, неадекватно приступа у многим земљама које су у развоју. Овај
сектор је један од највећих извора гасова стаклене баште, те чини око 14,5% свих емисија гасова
стаклене баште које изазивају људи; главни је покретач загађења питке воде (10% антропогене
употребе воде) и доприноси губитку биодиверзитета (Poddar и сар. 2022). Годишње, око 60%
пожњевене биомасе у циљу подршке свим људским активностима, троши се у сточарској
индустрији. Упркос негативним утицајима сточарске производње, постоје алати који могу да
допринесу дугорочном ублажавању негативних ефеката сточарске производње на животну
средину и економију. Много различитих метода и алата се користи како би управљање фармама,
узгој стоке и програми селекције животиња били ефикаснији, а самим тим и економичнији и
мање штетни по животну средину. Одговарајуће технике за процену и праћење утицаја сточарске
производње су неопходне да би се развиле стратегије и да би систем био профитабилан, одржив
и отпоран. Током протеклих неколико деценија, технологија потпомогнуте репродукције
(assisted reproductive technology - ART) је направила значајан напредак у ширењу генетског
материјала код домаћих животиња (Fernandes и сар. 2022). АRТ се показао као изузетно добар
приступ за квалитетно управљање у сточарству и производњи млека. Прва метода овог концепта
огледа се у вештачком осемењавању говеда, које је први пут успешно спроведено почетком 20.
века. Снага методе вештачког осемењавања огледа се у његовом потенцијалу да повећа генетски
допринос, узгојем говеда на малим фармама употребом семена „елитних“ бикова (Perry, 1960).
АRТ се глобално практикује у циљу превазилажења репродуктивне неспособности
пољопривреднe индустријe, која би могла довести до потенцијалног економског губитка у овој
ери. Репродуктивна ефикасност домаћих животиња често опада због сталне ановулације,
неплодности, лоше детекције репродуктивног циклуса, као и због услова тихог еструса
(Fernandes и сар. 2022). Интензивна примена вештачког осемењавања током година створила је
иновације у овом пољу, што се огледа у екстендерима семена, проналаску електроејакулатора,
криопрезервацији гамета, тестирању потомства, вантелесној оплодњи, ембриотрансферу, а све у
циљу повећања ефикасности концепције. На АRТ се надовезују и веома ефикасне методе за
дијагностику и успешно праћење и одржавање гравидитета. Поред ране дијагностике
гравидитета, рано пренатално одређивање пола код говеда има велики значај за планску
сточарску производњу и стратегију одрживог фармског менаџмента (Shea, 1999; Lucy, 2001).
У овом истраживању испитивана је могућност детекције пола фетуса код говеда у фази
раног и касног гравидитета, применом конвенционалног и real-time PCR, којима су претходиле
три различите методе екстракције феталне ДНК. За амплификацију феталне ДНК коришћени су
Y-специфични и bAML специфични маркери за пол. Различити резултати детекције bAML и
TSPY гена у ccffDNA пореклом од мушких фетуса, које смо добили амплификацијом истих
помоћу PCR и real-time PCR методе, указују на то да су добијени резултати делимично повезани
са употребљеном методом екстракције феталне ДНК. Овакви налази су у складу са резултатима
различитих аутора у вези са стопом успеха у пренаталној детерминацији пола фетуса (Lo и сар.
1997; Nolan и сар. 2006; Bustin и сар. 2009; Wang и сар. 2010; Lemos и сар. 2011). Разлике у
подацима добијеним у поменутим истраживањима могу бити последица примене различитих
метода екстракције ДНК, узимајући у обзир чињеницу да количина и квалитет ДНК узорака могу
последично одредити осетљивост, тачност и поузданост PCR и real-time PCR методе (Nolan и сар.
2006).
Применом методе екстракције ДНК засноване на технологији микротуба са силикатним
мембранама (GeneJET Whole Blood isolation kit, Thermo Scientific, USA), детектовани су региони
који су указивали на присуство само женског пола (X хромозом). Иако је 10 мушких телади
рођено у Групи I и 12 у Групи II, нити PCR, ни real-time PCR нису успели да детектују регионе
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феталне ДНК који би указивали на присуство мушког фетуса (Y хромозом). Ово се објашњава
чињеницом да су већи приноси молекула мајчинске ДНК онемогућили силикатној мембрани да
задржи кратке нуклеотидне секвенце феталне ДНК (Suzuki и сар. 2008).
Насупрот томе, екстракција ДНК употребом комерцијалног сета за екстракцију ДНК без
силикатних мембрана (KAPA Express Extract Kit, Kapa Biosystems, USA), омогућила је
амплификацију bAML и TSPY региона феталног Y хромозома и сходно томе, показала се
поузданом у детекцији пола фетуса. У Групи I (55-90 дана гестације), из које су узорци ДНК
добијени употребом комерцијалног сета без силикатних мембрана, сензитивност PCR (bAML
ген) и real-time PCR (TSPY ген) је износила 90%. Овај резултат је у складу са истраживањима
које су спровели Wang и сар. (2010), Lemos и сар. (2011) и da Cruz и сар. (2012), где је сличан тип
методе екстракције ДНК показао задовољавајуће резултате (сензитивност 89-100%).
У Групи II (касна гестација), из узорака ДНК добијених методом екстракције у једној
микротуби (KAPA Express Extract Kit, Kapa Biosystems, USA), PCR није успео да амплификује
регионе феталне ДНК који би указали на присуство мушког фетуса, насупрот real-time PCR
методи, која је детектовала 11 мушких фетуса од укупно 12 рођених мушких телади
(сензитивност 91,6%). Изражена сензитивност real-time PCR од 91,6% је у складу са резултатима
de Leon и сар. (2012), који су амплификовали циљане регионе феталне ДНК из крви стеоних
кобила, и утврдили сензитивност real-time PCR износила 95%. Сличне резултате су објавили
Kadivar и сар. (2016), који су установили тачност real-time PCR од 88%, приликом амплификације
SRY гена, из крви гравидних кобила. У нашем истраживању, неуспех детекције мушких фетуса
у Групи II може се објаснити осетљивошћу конвенционалног PCR, која је око 100 пута нижа од
real-time PCR (Ward и сар. 2004). Наша истраживања су доказала да је Ct вредност разблажења
10-6 (узорак D5), слична Ct вредности узорка I3, што указује да је количина циљане ccffDNA била
близу 1 000 000 пута нижа од количине родитељске ДНК. Овај резултат иде у прилог
констатацији везаној за осетљивост real-time PCR, за који је доказано да детектује далеко мање
количине циљане ДНК.
Наше резултате објашњавамо чињеницом да ефикасност екстракције ДНК зависи од
неколико фактора: од типа узорка, адекватне хомогенизације, концентрације и типа нуклеинске
киселине (ДНК или РНК; ћелијска или слободноциркулишућа), али и од количине биомасе
(узорка) који се обрађује (Bustin и сар. 2009). С обзиром да је ccffDNA присутна у веома малим
количинама (3,4-6,2%) у крвотоку мајке (Lo и сар. 1997), неопходно је користити методе које
могу обезбедити квалитетну екстракцију циљане ДНК, уз минималан ризик од губитка ccffDNA
током екстракције, што је и доказано у нашем истраживању, у случају када је примењен метод
екстракције без силикатних мембрана (KAPA Express Extract Kit, Kapa Biosystems, USA).
Међутим, да би се прецизно одредила количина присутне ccffDNA у испитиваном узорку,
неопходно је спровести даља истраживања, како би се развиле позитивне контроле и стандарди
циљаног гена употребом рекомбинантних плазмида.
Применом методе фенол-хлороформске екстракције ДНК, нису добијени производи PCR
или real-time PCR амплификације. Образложење за неуспех ове методе екстракције ДНК, може
се наћи у чињеници да присуство неких PCR инхибитора (велике количине ДНК, РНК, соли,
хемоглобина, протеина итд.) могу негативно утицати на исход амплификације (Nolan и сар.
2006). Ове препреке се могу заобићи екстракцијом феталне ДНК из крвне плазме, која садржи
далеко мање инхибитора у поређењу са пуном крви. Да би се постигла максимална ефикасност у
пренаталном одређивању пола фетуса користећи молекуларне технике, даља оптимизација
метода екстракције и амплификације ccffDNA су неопходне.
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7.

ЗАКЉУЧЦИ

На основу добијених резултата у оквиру овог истраживања дошли смо до следећих закључака:
1. Алелска фреквенцa у оквиру испитиване групе животиња од 334 холштајн-фризијске
краве, показала је већу учесталост алела А2 (0,558) у односу на алел А1 (0,442), док је
генотипска фреквенца у оквиру испитиване групе животиња била највећа код крава
генотипа А1А2 (60,18%), у односу на генотипове А1А1 (14,07%) и А2А2 (25,75%).
2. Алелска фреквенцa у оквиру испитиване групе животиња од 58 бикова холштајнфризијске расе, показала је већу учесталост алела А2 (0,560) у односу на алел А1 (0,440),
док је генотипска фреквенца у оквиру испитиване групе животиња била највећа код
бикова генотипа А1А2 (46,55%), у односу на генотипове А1А1 (20,69 %) и А2А2 (32,76%).
3. Алелска фреквенцa у оквиру испитиване групе животиња од 64 краве расе буша, показала
је већу учесталост алела А2 (0,719) у односу на алел А1 (0,281), док је генотипска
фреквенца у оквиру испитиване групе животиња била највећа код крава генотипа А2А2
(56,25%), у односу на генотипове А1А1 (12,50%) и А1А2 (31,25%).
4. Приметно нижа учесталост А1 алела у популацији буше оправдава хипотезу да је А2 алел
оригинални „дивљи ген“ и да је процес доместикације говеда условио појаву мутације на
β-казеинском гену и последичну појаву А1 алела, што упућује на закључак да је буша
трпела мањи степен селекције.
5. Анализа резултата о приносу млека показала је да је статистички значајно већа (p<0,01)
количина млека производеног у обе лактације била код крава генотипа А2А2 у поређењу
са друга два генотипа, док је у другој лактацији принос млека био статистички значајно
већи (p<0,01) у односу на принос током прве лактације.
6. Принос протеина и масти млека био је значајно већи (p<0,01) код крава генотипа А2А2,
како у првој тако и у другој лактацији, али и посматрајући обе лактације истовремено у
поређењу са друга два генотипа. Осим тога, статистички значајно веће (p<0,01)
концентрације протеина и масти млека уочене су у другој у односу на прву лактацију код
свих исптиваних животиња, независно од генотипа за β-казеин.
7. Резултати анализе ROH сегмената указују на низак ниво недавног и укупног геномског
инбридинга у испитиваној популацији ХФ говеда.
8. Утврђена је повезаност између детектованих ROH острва продуктивних карактеристика
млечних грла, али и регија у геному под притиском селекције на друге економски важне
особине говеда.
9. Употребом методе GWAS откривена је значајна асоцијација (p<0,01) маркера који се
налази у интрону гена CTNNA3 смештеног на хромозому BTA28 са приносом млечних
протеина у првој лактацији (сведено на 305 дана).
10. Пренатална детерминација пола фетуса детекцијом ccffDNA представља поуздану методу
за одређивање пола фетуса у периоду гестације када ултразвук није од користи.
11. Највећa стопa осетљивости пренаталне детерминације пола добијенa je када је коришћен
комеријални сет за екстракцију ДНК који се не базира на силактним мембранама и realtime PCR метода амплификације употребом TSPY пара прајмера.
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