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Gdy w organizmie konsumenta 
produktów mlecznych zawiera-
jących laktozę jest niewystar-
czająca aktywność lub całkiem 
brak laktazy – enzymu, który 
odpowiada za rozkład tego dwu-
cukru, pojawiają się wielorakie 
dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego. Przemysł mle-
czarski stosuje dwa rozwiąza-
nia: proponuje linie produktów 
„bez laktozy” lub dodaje do pro-
duktów mlecznych środki, któ-
re zawierają laktazę, pomagają-
ce konsumentowi radzić sobie 
z nietolerancją mleka i jego 
przetworów na tym tle.

Jak udowodnili naukowcy, kon-
sumenci, którzy po spożyciu mle-
ka źle się czują, mogą mieć także 
inny problem – brak tolerancji na 
β-kazeinę, na który nie ma już tak 
prostego rozwiązania.

Kazeina β i szkodliwy peptyd
Kazeina jest białkiem złożonym 

z kompleksu ponad 20. różnych 
białek, zawierającym jony wapnia 
i fosforu. Rozróżniamy 4 warian-
ty, wśród nich najbardziej znane 
są: β-kazeina oraz k-kazeina. O ile 
ta ostatnia potocznie znana jako 
CASK odgrywa ważną rolę w prze-
twórstwie serowarskim, to β-ka-
zeina może wkrótce okazać się 

kluczowa dla konsumentów pro-
duktów mlecznych, którzy cier-
pią na szeroko rozumianą nieto-
lerancję mleka. W białym surow-
cu występuje około 13 wariantów 
wspomnianej kazeiny, najbardziej 
powszechne są dwa typy (allele) 
genu odpowiedzialnego za biał-
ko A1 oraz A2. Różnica między 
wymienionymi typami jest sub-
telna, oba polipeptydy zawierają 
po 209 aminokwasów, jednak A1 
i A2 różnią się pojedynczym ami-
nokwasem w pozycji 67.
W A1 jest w tym miejscu histydy-
na, zaś w A2 prolina (rysunek 1). 

Ta jak mogłoby się wydawać nie-
wielka zmiana ma jednak istotny 
wpływ na sposób, w jaki przebie-
ga rozkład enzymatyczny białka 
w organizmie konsumenta. Efek-
tem trawienia kazeiny A1 jest pep-
tyd BCM-7 (7 beta-kazomorfina), 
który uwalniany jest w jelicie cien-

kim i jest niestety odporny na dzia-
łanie większości proteaz (enzy-
mów trawiących białka). Niestra-
wione w naszych jelitach produk-
ty rozkładu kazeiny A1, jak podają 
naukowcy, mogą wywoływać i na-
silać zaburzenia żołądkowo-jelito-
we, immunologiczne, a także przy-
czyniać się do cukrzycy typu I czy 
nawet autyzmu. Rozkład drugiego 
wariantu kazeiny, czyli A2 przebie-
ga bez takich komplikacji właśnie 
dzięki obecności proliny w pozycji  
67 łańcucha.

Jest odbiorca,  
musi być produkt

Wprawdzie badania naukow-
ców i ich polemiki nie mają koń-
ca, ale wydaje się przeważać 
pogląd, że mleko z kazeiną A2 
powinno być lepiej tolerowane 
przez osoby, które cierpią na nie-
tolerancję laktozy. Udział takiego 

mleka w sprzedaży mleka ogó-
łem w Nowej Zelandii stanowi na 
dziś ok. 8%, co znaczy, że jest bar-
dziej popularne niż mleko eko-
logiczne. Uznanie konsumentów 
mleko A2 zdobyło także w: USA, 
Australii i Wielkiej Brytanii. Nie-
mieccy rolnicy również zaczyna-
ją specjalizować się w produkcji  
mleka A2.

Czy nowy kazeinowy trend 
w produkcji mleka i jego prze-
tworów trafi też do Polski i czy 
pojawiający się popyt zmusi na-
sze mleczarnie do poszukiwania 
dostawców takiego mleka, jesz-
cze nie wiemy.

Jak uzyskać mleko A2A2?
Aby mleko produkowane przez 

krowę zawierało wyłącznie ka-
zeinę typu drugiego, producent-
ka mleka musi posiadać geny ko-
dujące β-kazeinę A2A2. Powinna 
odziedziczyć te geny od swoich ro-
dziców. Możliwe kombinacje geno-
typu potomstwa w zależności od 
genotypu rodziców przedstawiono 
w tabeli 1.

Za pomocą genetyki można 
zmieniać częstość występowa-
nia genu β-kazeiny A2A2 w sta-
dzie. Trzeba konsekwentnie wy-
bierać buhaje homozygotyczne, 
z wariantem (A2A2). Wtedy do-
prowadzenie stada do homozygo-
tyczności pod tym względem bę-
dzie kwestią czasu i sukcesywnej 
selekcji. Szczególnie godny pole-
cenia wydaje się sposób, w któ-
rym wśród proponowanych do 
kojarzeń buhajów, ostatecznie 

zaakceptowane zostaną takie, 
które mają dobre geny kodujące  
β-kazeinę A2A2.

Na pewno warto czuwać nad 
kierunkami, w jakich zmienia 
się rynek mleka i przemysł mle-
czarski, by być do nich zawczasu 
przygotowanym. Szczególnie, że 
w ofercie WCHiRZ jest już ponad 
15 buhajów o korzystnym typie 
β-kazeiny. Wśród nich Marca, 
Charm, Babylone, Powerboss, 
Lee czy Alberto. Myślę, że każdy 
znajdzie coś odpowiedniego dla 
swojego stada.

Marta Czekalska 
Centrala Tulce, WCHiRZ

Czy mleko A2 znajdzie uznanie  
u polskich konsumentów?

CZY WIESZ..?
Tysiąc lat temu 100% krów 

było homozygotami pod wzglę-
dem tej cechy. Wszystkie pro-
dukowały wyłącznie mle-
ko z kazeiną A2A2. Mutacja 
punktowa spowodowała, 
że w obecnych populacjach 
występują krowy, które są 
homozygotami (A1/A1 13%, 
lub A2/A2 41%) i produkują 
odpowiednio β-kazeinę tylko 
typu (A1 lub A2) oraz są też he-
terozygoty (A1/A2 46%) produ-
kujące oba typy β-kazeiny.
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Rysunek 1. Budowa białka beta-kazeiny w zależności od wariantu A1 oraz A2

Tabela 1. Możliwe genotypy potomstwa w zależności od zestawu genów rodziców
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