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TÓM TẮT  

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mối liên quan giữa phẩm giống, chu kỳ sữa, giai đoạn tiết sữa và kiểu 

hình protein beta casein (β-CN) sữa và thành phần hóa học sữa (protein, chất béo và chất khô không béo). Tổng số 

81 mẫu sữa được thu từ 81 con bò sữa giống Holstein Friesian (HF), bò lai ¾ Holstein Firesian (¾HF) và ⅞ Holstein 

Friesian (⅞HF) và thông tin chi tiết về chu kỳ và giai đoạn tiết sữa được thu thập từ các hộ chăn nuôi. Biến thể 

protein β-CN trong sữa (protein β-CN A1, A2, I) được phân tích bằng sắc ký lỏng khối phổ độ phân giải cao (UHPLC-

HRMS). Protein, chất béo và chất khô tổng số được phân tích bằng phương pháp Kjedahl, Gerber và sấy đến khối 

lượng không đổi, tương ứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy phẩm giống và giai đoạn tiết sữa ảnh hưởng có ý nghĩa 

đến hàm lượng protein và chất béo nhưng không tác động đến hàm lượng chất khô không béo. Chu kỳ tiết sữa và 

kiểu hình protein β-CN không có mối liên quan chặt chẽ với các thành phần hóa học của sữa.  

Từ khóa: Biến thể beta-casein, chu kỳ sữa, giai đoạn tiết sữa, bò sữa, thành phần sữa.  

Effects of Cattle Genotype, Lactation Cycle, Lactation Stage  
and Protein Beta-Casein Phenotype on Milk Composition  

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the effect of cow breed, lactation cycle, lactation stage and protein beta-casein (β-

CN) variant on milk composition (protein, fat and solid non-fat). A total of 81 milk samples were collected from 81 

dairy cows, including Holstein Friesian (HF) and crossbred cattle (¾ HF and ⅞ HF) and the details of lactation cycle 

number and lactation stage were provided by the dairy farmers. Protein β-CN variants were identified using ultra-

high-performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS). Protein, fat and total 

solid content were determined using Kjedahl, Gerber and the drying method. Cow breed and lactation stage 

significantly influenced protein and fat contents but insignificantly impacted on solid, not fat. Lactation cycle and 

protein β-CN phenotype were not significantly associated with milk composition.  

Keywords: Dairy cattle, lactation cycle, lactation stage, beta-casein variant, milk composition. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Protein là một trong những thành phæn 

quan trọng cûa sữa bò, bao gồm 2 nhóm chính 

casein và whey protein với hàm lþợng tþơng ứng 

khoâng 80% và 20% so với tổng protein sữa 

(Kopf-Bolanz & cs., 2012). Bốn casein chû yếu 

gồm có alpha s1-casein (as1-CN), alpha s2-

casein (as2-CN), beta-casein (β-CN) và kappa-

casein (κ-CN) với tỷ lệ tþơng ứng là 30, 10, 35 

và 12% so với toàn bộ casein (Fox & cs., 2015). 

Sự có mặt cûa các biến thể protein có liên quan 

mêt thiết với thành phæn protein trong sữa 

(Visker & cs., 2011). Ngoài ra, các biến thể 

protein β-CN cüng nhên đþợc sự quan tåm đặc 

biệt cûa các nhà khoa học bởi vì chúng có liên 

quan tới sức khôe cûa con ngþời (Morris & cs., 

2005). Hiện nay, các nhà khoa học đã xác định 

đþợc 15 biến thể gen β-CN ở các giống bò khác 

nhau, bao gồm gen β-CN A1, A2, A3, B, C, D, E, 
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F, G, H1, H2, I, J, K và L (Gallinat & cs., 2013), 

tÿ các giống bò đó có thể sân sinh sữa chứa 15 

biến thể protein β-CN tþơng tự. Dựa vào sự có 

mặt cûa axit amin ở vị trí 67 (axit amin proline 

hoặc histidine) trên chuỗi polypeptit cûa protein 

β-CN (209 axit amin), sữa bò có thể đþợc chia 

làm hai nhóm khác nhau đó là sữa A1 và sữa 

A2, trong đó nhóm sữa A1 bao gồm sữa chứa 

biến thể protein β-CN có axit amin histidine ở vị 

trí 67 (biến thể β-CN A1, C, B…) và nhóm sữa 

A2 sữa chứa protein β-CN có axit amin proline ở 

cùng vị trí (biến thể β-CN A2, I, F…) (Asledottir 

& cs., 2018).  

Các nghiên cứu dịch tễ cho thçy biến thể 

protein β-CN A1 có thể liên quan đến một số 

bệnh ở ngþời nhþ bệnh đái tháo đþờng loäi 1 

(Elliott & cs., 1999; Laugesen & Elliott, 2003), 

bệnh tim mäch (McLachlan, 2001) và bệnh tự 

kỷ ở trê em (Sokolov & cs., 2014). Tuy nhiên, 

mối liên hệ này đang còn là vçn đề gây tranh 

luên giữa các nhà khoa học trên thới giới 

(EFSA, 2009; Truswell, 2005). 

Bò mang các kiểu gen β-CN khác nhau có 

thể sân sinh ra sữa có hàm lþợng và các thành 

phæn protein và chçt béo khác nhau (Morris & 

cs., 2005). Một số nghiên cứu cho thçy rìng kiểu 

gen β-CN có thể ânh hþởng đến các đặc tính 

thành phæn sữa cüng nhþ sân lþợng sữa thu 

đþợc. Cý thể, bò mang kiểu gen β-CN A2A2 sân 

sinh ra sữa có sân lþợng protein cao hơn sân 

lþợng protein sữa tÿ bò mang kiểu gen β-CN 

A1A1 (Heck & cs., 2009; Morris & cs., 2005) và 

sân lþợng chçt béo cao hơn sân lþợng chçt béo 

sữa tÿ bò mang kiểu gen β-CN A1A2 (Morris & 

cs., 2005), nhþng hàm lþợng protein và chçt béo 

không bị ânh hþởng (Heck & cs., 2009; Morris & 

cs., 2005). Cho đến nay, việc nghiên cứu ânh 

hþởng cûa các kiểu gen β-CN ở các giống bò sữa 

täi Việt Nam đến thành phæn và chçt lþợng sữa 

còn rçt hän chế. Hơn nữa, phân tích các biến thể 

và kiểu hình protein β-CN trong sữa và mối 

quan hệ cûa chúng với thành phæn sữa chþa 

đþợc quan tâm.  

Mýc đích cûa nghiên cứu này là đánh giá 

ânh hþởng cûa giống bò (Holstein Friesian (HF) 

và bò lai 3/4HF và 7/8HF) nuôi täi Phù Đổng, Hà 

Nội, chu kỳ và giai đoän tiết sữa đến các thành 

phæn hóa học cûa sữa. Hơn nữa, nghiên cứu còn 

đánh giá mối liên quan giữa kiểu hình protein  

β-CN cûa bò với các thành phæn hóa học cûa sữa.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập mẫu sữa 

Tổng số 81 méu sữa tþơi đþợc thu thêp 

ngéu nhiên tÿ 81 cá thể bò khôe mänh vào buổi 

sáng hoặc buổi chiều trong các ngày tháng 6 

nëm 2018 täi Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Các 

méu sữa (khoâng 250mL) đþợc đựng trong hộp 

nhựa đã tiệt trùng và đặt ngay trong hộp xốp có 

đựng đá länh rồi chuyển về phòng thí nghiệm 

trong vòng 30 phút. Täi phòng thí nghiệm, méu 

sữa đþợc chia làm 2 phæn. Một phæn dùng để 

phån tích hàm lþợng chçt khô tổng số, protein, 

chçt béo. Phæn còn läi đþợc bâo quân ở nhiệt độ 

-80℃ để phân tích các biến thể protein β-CN. 

Thông tin chi tiết về bò (HF, 3/4 HF và 7/8 HF), 

chu kỳ sữa (1, 2, 3, 4, 5 và 6), giai đoän tiết sữa 

(giai đoän đæu, 1-100 ngày tiết sữa; giai đoän 

giữa, 101-200 ngày tiết sữa và giai đoän cuối, 

201-300 ngày tiết sữa) và tình träng sức khôe 

cûa bò đþợc thu thêp tÿ các hộ chën nuôi bò sữa.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân tích biến thể beta-casein 

Các biến thể protein β-CN trong sữa đþợc 

phân tích bìng phþơng pháp síc ký lông khối 

phổ độ phân giâi cao (UHPLC-HRMS) đã đþợc 

trình bày trong nghiên cứu trþớc đåy cûa 

Nguyen & cs. (2020). Dựa vào kết quâ phân tích 

các biến thể protein β-CN, 5 kiểu hình protein 

β-CN trong các méu sữa đã đþợc xác định và 

trình bày trong nghiên cứu trþớc đåy cûa 

Nguyen & cs. (2020) (Bâng 1). 

2.2.2. Phân tích chất khô, protein và  

chất béo 

Hàm lþợng chçt khô tổng số đþợc xác định 

bìng phþơng pháp sçy đến khối lþợng không đổi 

theo tiêu chuèn Việt Nam TCVN 8082:2013 

(ISO 6731:2010). Hàm lþợng protein đþợc xác 

định bìng phþơng pháp Kjeldahl theo tiêu 

chuèn Việt Nam TCVN 8099-1:2015 (ISO 8968 
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1:2014). Hàm lþợng chçt béo đþợc xác định bìng 

phþơng pháp Gerber theo chuèn Việt Nam 

TCVN 5504:2010 (ISO 2446:2008). Hàm lþợng 

chçt khô không béo (solid non fat-SNF) đþợc 

tính toán bìng cách lçy tổng hàm lþợng chçt 

khô trÿ đi hàm lþợng chçt béo trong cùng một 

méu sữa. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu đþợc xử lý theo phþơng pháp phån 

tích phþơng sai ANOVA sử dýng mô hình tuyến 

tính tổng quát (GLM) trên phæn mềm thống kê 

R (Nguyễn Vën Tuçn, 2014) nhþ sau:  

yijlk = μ + αi + βj + γl + λk + (αiβj)ij + (αi γl)il + 

(αiλk) + εijlk 

Trong đó: yijlk là hàm lþợng các thành phæn 

sữa (protein, chçt béo và SNF); μ là trung bình 

chung; αi, βj, γl và λk là ânh hþởng cûa các yếu tố 

phèm giống bò, chu kỳ tiết sữa, giai đoän tiết 

sữa và kiểu hình protein β-CN tþơng ứng; (αiβj)ij 

(αi γl)il, (αiλk) là tþơng tác giữa phèm giống bò và 

chu kỳ tiết sữa, phèm giống bò và giai đoän tiết 

sữa; và phèm giống bò và kiểu hình protein  

β-CN tþơng ứng; εijlk là sai số ngéu nhiên.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.3. Hàm lượng protein 

Ảnh hþởng cûa phèm giống bò, chu kỳ sữa, 

giai đoän tiết sữa và kiểu hình protein β-CN 

đến hàm lþợng protein sữa đþợc trình bày ở 

bâng 2. Kết quâ thu đþợc cho thçy phèm giống 

bò (P <0,01) và giai đoän tiết sữa (P <0,05) ânh 

hþởng có ý nghĩa đến hàm lþợng protein. Trong 

khi đó, chu kỳ tiết sữa và kiểu hình protein  

β-CN tác động không đáng kể đến thành phæn 

này (P >0,05). Kết quâ xử lý thống kê thu đþợc 

cüng cho thçy không có tác động cûa sự tþơng 

tác giữa phèm giống và các yếu tố nghiên cứu 

(chu kỳ sữa, giai đoän tiết sữa và kiểu hình 

protein β-CN) đến hàm lþợng protein (P >0,05) 

(Bâng 2). 

Bâng 1. Kiểu hình beta-casein trong sữa tươi từ bò Holstein Friesian  

và bò lai 3/4 Holstein Friesian và 7/8 Holstein Friesian  

Bò Số lượng bò 
Tần suất kiểu hình protein β-casein 

A1A1 A1A2 A1I A2A2 A2I 

HF 17 0,059 0,353 0 0,588 0 

¾ HF 43 0,046 0,465 0,093 0,349 0,046 

⅞ HF 21 0 0,333 0,048 0,619 0 

 Bâng 2. Ảnh hưởng của bò, chu kỳ tiết sữa, giai đoạn tiết sữa  

và kiểu hình protein beta-casein đến hàm lượng các thành phần hóa học sữa 

Các yếu tố nghiên cứu 
Thành phần hóa học 

Protein Chất béo Chất khô không béo 

Phẩm giống bò  ** * n/s 

Chu kỳ sữa n/s n/s n/s 

Giai đoạn tiết sữa * * n/s 

Kiểu hình protein β-CN n/s n/s n/s 

Phẩm giống bò : chu kỳ sữa n/s n/s n/s 

Phẩm giống bò : giai đoạn tiết sữa n/s n/s n/s 

Phẩm giống bò : kiểu hình protein β-CN n/s n/s n/s 

Ghi chú: n/s: P >0,05 ; *: P <0,05 ; **: P <0,01. 
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Hàm lþợng protein trong sữa tëng có ý 

nghĩa ở bò lai 3/4HF và 7/8HF so với giống bò 

HF và dao động tÿ 2,85-3,01% (Bâng 3). Số liệu 

thu đþợc trong nghiên cứu này thçp hơn số liệu 

đã đþợc công bố về hàm lþợng protein sữa cûa 

bò lai 3/4HF và 7/8HF (tþơng ứng 3,21% và 

3,34%) (Nguyễn Vën Tuế & cs., 2010) và giống 

bò HF (3,29%) (Lê Bá Quế & cs., 2013). Nhþ đã 

biết, hàm lþợng protein sữa còn phý thuộc vào 

chế độ chëm sóc và tình träng sức khôe (Lê Bá 

Quế & cs., 2013), điều này có thể dén đến việc 

chênh lệch giữa các kết quâ nghiên cứu. Mặt 

khác, trong nghiên cứu này, các méu sữa đþợc 

lçy vào tháng 6 nëm 2018 là tháng hay có nhiệt 

độ cao vào mùa hè, bò thþờng đþợc cung cçp 

nhiều nþớc uống, chính vì thế dén đến hàm 

lþợng protein thçp hơn so với các nghiên cứu 

trþớc đåy.  

Hàm lþợng protein khác nhau có ý nghĩa ở 

giai đoän tiết sữa đæu và giai đoän tiết sữa cuối 

(P <0,05) (Bâng 2). Hàm lþợng protein tëng 

5,24% ở giai đoän cuối so với hàm lþợng protein 

cûa sữa ở giai đoän đæu. Kết quâ cûa nghiên cứu 

này tþơng đồng với kết quâ nghiên cứu trên sữa 

cÿu cûa Oravcová & cs. (2015).  

Mặc dù chu kỳ tiết sữa không ânh hþởng 

đến hàm lþợng protein, nhþng dþờng nhþ chu 

kỳ sữa cao thì hàm lþợng protein càng giâm, 

ngoài trÿ ở chu kỳ sữa 6 có hàm lþợng protein 

cao nhçt (3,01%). Tuy nhiên, số lþợng bò sân 

sinh sữa ở chu kỳ 6 là 2 con (Bâng 3). Đåy có thể 

là hän chế dén đến hàm lþợng protein ở chu kỳ 

này là cao nhçt. Vì vêy, cæn có thêm nghiên cứu 

về ânh hþởng cûa yếu tố này đến hàm lþợng 

protein với dung lþợng méu lớn hơn.  

 Bâng 3. Thành phần hóa học của sữa bò tại Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 

Nhân tố nghiên cứu Số lượng bò 
Thành phần hóa học sữa (% sữa, TB ± SD) 

Protein Chất béo Chất khô không béo 

Phẩm giống bò         

HF 17 2,85 ± 0,14
b
 3,09 ± 0,49

b
 8,24 ± 0,52

a
 

¾ HF 43 3,00 ± 0,15
a
 3,51 ± 0,63

ab
 8,37 ± 0,73

a
 

⅞ HF  21 3,01 ± 0,16
a
 3,66 ± 0,75

a
 8,28 ± 0,62

a
 

Giai đoạn tiết sữa         

Đầu 15 2,86 ± 0,13
b
 3,10 ± 0,65

b
 8,61 ± 0,68

a
 

Giữa 34 2,97 ± 0,18
ab

 3,69 ± 0,79
a
 8,22 ± 0,58

a
 

Cuối 32 3,01 ± 0,13
a
 3,39 ± 0,39

ab
 8,29 ± 0,70

a
 

Chu kỳ sữa         

1 33 2,99 ± 0,17
a
 3,46 ± 0,70

a
 8,43 ± 0,74

a
 

2 17 3,00 ± 0,16
a
 3,71 ± 0,71

a
 8,51 ± 0,62

a
 

3 16 2,92 ± 0,13
a
 3,31 ± 0,53

a
 8,28 ± 0,42

a
 

4 6 2,96 ± 0,12
a
 3,33 ± 0,72

a
 7,87 ± 0,54

a
 

5 7 2,87 ± 0,17
a
 3,33 ± 0,68

a
 8,09 ± 0,50

a
 

6 2 3,10 ± 0,22
a
 3,48 ± 0,46

a
 7,29 ± 0,78

a
 

Kiểu hình protein β-CN         

β-CN A1A1 4 3,02 ± 0,09
a
 3,26 ± 0,45

a
 8,32 ± 0,95

a
 

β-CN A1A2  32 2,96 ± 0,16
a
 3,35 ± 0,68

a
 8,22 ± 0,69

a
 

β-CN A1I 5 2,99 ± 0,16
a
 3,87 ± 0,89

a
 8,49 ± 0,71

a
 

β-CN A2A2 38 2,96 ± 0,17
a
 3,49 ± 0,62

a
 8,36 ± 0,56

a
 

β-CN A2I  2 3,07 ± 0,04
a
 4,10 ± 0,64

a
 8,57 ± 1,67

a
 

Ghi chú: TB ± SD: Số liệu trung bình ± độ lệch chuẩn; 
a,b 

Các số liệu mang các chữ cái khác nhau 

theo cột trong cùng 1 nhân tố nghiên cứu thì khác nhau có ý nghĩa (P <0,05) 
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Tþơng tự nhþ chu kỳ sữa, số liệu cho thçy 

kiểu hình protein β-CN cüng không ânh hþởng 

có nghĩa thống kê đến hàm lþợng protein trong 

sữa. Theo Morris & cs. (2005), bò mang kiểu gen 

β-CN A2A2 sân sinh ra sữa có sân lþợng protein 

cao hơn sân lþợng protein sữa tÿ bò mang kiểu 

gen β-CN A1A1 và A1A2 nhþng hàm lþợng 

protein thì không có sự khác nhau giữa các cá 

thể mang kiểu gen β-CN khác nhau. Trong khi 

đó, gen β-CN I có thể đã làm tëng hàm lþợng 

protein sữa cûa bò HF so với hàm lþợng protein 

cûa bò mang các gen khác (Visker & cs., 2011). 

Trong nghiên cứu này cho thçy bò mang kiểu 

gen β-CNA2I có thể sân sinh ra sữa có chứa các 

hàm lþợng protein, chçt béo và SNF cao hơn so 

với sữa tÿ bò có các kiểu gen khác (Bâng 3). Tuy 

nhiên số lþợng bò mang kiểu gen β-CN A2I còn 

hän chế (2 con). Vì vêy, để làm sáng tô hơn về 

mối quan hệ này cæn có thêm các nghiên cứu. 

3.2. Hàm lượng chất béo 

Ảnh hþởng cûa phèm giống, chu kỳ sữa, 

giai đoän tiết sữa và kiểu hình protein β-CN 

đến hàm lþợng chçt béo đþợc trình bày ở bâng 

2. Có thể thçy, phèm giống bò và giai đoän tiết 

sữa ânh hþởng có ý nghĩa đến hàm lþợng chçt 

béo (P <0,05), nhþng không có sự tþơng tác giữa 

hai yếu tố này (P >0,05). 

Hàm lþợng chçt béo sữa tëng có ý nghĩa ở 

các bò lai (3/4HF và 7/8HF) so với bò HF. Hàm 

lþợng chçt béo cûa sữa cao nhçt ở bò ⅞ HF 

(3,66%), tiếp đến là sữa bò 3/4HF (3,51%) và sữa 

bò HF (3,10%) (Bâng 3). Theo các nghiên cứu 

trþớc đåy, hàm lþợng chçt béo cûa sữa bò HF là 

3,59% (Lê Bá Quế & cs., 2013) và cûa sữa 

bò¾3/4HF là 4,62% và sữa bò 7/8HF là 4,24% 

(Nguyễn Vën Tuế & cs., 2010). Tuy nhiên, hàm 

lþợng chçt béo cûa bò lai HF đþợc nghiên cứu ở 

Thái Lan dao động tÿ 3,36-3,85% (Molee & cs., 

2011). Các số liệu cho thçy trên cùng một phèm 

giống bò, hàm lþợng chçt béo thu đþợc trong 

nghiên cứu này thçp hơn hàm lþợng chçt béo 

sữa cûa các nghiên cứu trþớc. Sự khác nhau này 

có thể ngoài yếu tố về di truyền thì chçt lþợng 

thức ën cüng ânh hþởng đáng kể đến hàm lþợng 

chçt béo sữa (Lê Bá Quế & cs., 2013). 

Hàm lþợng chçt béo trong sữa khác nhau có 

ý nghĩa ở giai đoän đæu tiết sữa và giai đoän 

cuối tiết sữa (P <0,05) (Bâng 2). Chçt béo tëng 

có ý nghĩa tÿ 3,10% ở giai đoän đæu lên 3,69% ở 

giai đoän giữa (Bâng 3). Tuy nhiên, hàm lþợng 

chçt béo ở giai đoän cuối giâm 8,13% so với giai 

đoän giữa, nhþng vén tëng 9,35% so với giai 

đoän đæu.  

Nhþ trình bày ở bâng 3, mặc dæu chu kỳ 

sữa không tác động đến hàm lþợng chçt béo sữa, 

nhþng dþờng nhþ chu kỳ sữa cao thì hàm lþợng 

chçt béo giâm, ngoäi trÿ ở chu kỳ sữa 6. Hàm 

lþợng chçt béo trong sữa cao nhçt thu đþợc ở 

chu kỳ 2 (3,74%). Ngoài chu kỳ tiết sữa thì kiểu 

hình protein β-CN cüng không ânh hþởng có ý 

nghĩa đến hàm lþợng chçt béo. Kết quâ này 

tþơng đồng với kết quâ nghiên cứu cûa Molee & 

cs. (2011) và Morris & cs. (2005). Tuy nhiên, 

trong nghiên cứu này cho thçy sữa chứa kiểu 

hình protein β-CNA2I có thể liên quan đến hàm 

lþợng chçt béo cao hơn sữa chứa các kiểu hình 

protein β-CN khác (Bâng 3). 

3.3. Hàm lượng chất khô không béo (SNF) 

Sự tác động cûa phèm giống, chu kỳ sữa, giai 

đoän tiết sữa và kiểu hình protein β-CN đến hàm 

lþợng SNF đþợc trình bày ở bâng 2. Có thể thçy 

các yếu tố khâo sát trong thí nghiệm này không 

ânh hþởng đến hàm lþợng SNF (P >0,05). Hàm 

lþợng SNF sữa cûa bò 3/4HF, bò 7/8HF và bò HF 

đät tþơng ứng là 8,37%; 8,28% và 8,24%. Số liệu 

thu đþợc tÿ nghiên cứu này tþơng đồng với kết 

quâ nghiên cứu cûa Molee & cs. (2011), nhþng 

thçp hơn so với nghiên cứu cûa Lê Vën Tuế & cs. 

(2010) trên bò lai 3/4HF (8,84%) và 7/8HF 

(8,87%). Hàm lþợng SNF sữa thu đþợc đþợc ở các 

giai đoän tiết sữa khác nhau dao động tÿ 8,22% 

đến 8,56%.  

Mặc dæu không bị ânh hþởng bởi chu kỳ 

sữa, nhþng hàm lþợng SNF có sự dao động lớn 

giữa các chu kỳ sữa khác nhau. Có thể thçy ở 

chu kỳ sữa 2, hàm lþợng SNF trong sữa thu 

đþợc là cao nhçt (8,51%) và thçp nhçt ở chu kỳ 

6 (7,29). Hàm lþợng SNF trong sữa có kiểu hình 

protein β-CN khác nhau dao động tÿ 8,22% đến 

8,57% (Bâng 3). 
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4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã chứng minh đþợc rìng phèm 

giống bò (HF và bò lai 3/4HF và 7/8HF) täi Phù 

Đổng, Hà Nội đã ânh hþởng lớn đến hàm lþợng 

protein và chçt béo cûa sữa. Ngoài ra, kết quâ 

còn cho thçy giai đoän tiết sữa cûa các loäi 

phèm giống bò này cüng tác động đến hàm 

lþợng protein và chçt béo. Mặc dæu kết quâ cho 

thçy không có mối quan hệ có ý nghĩa giữa chu 

kỳ sữa và protein, chçt béo và SNF, nhþng sữa 

ở chu kỳ 2 có thể chứa các thành phæn này cao 

hơn các chu kỳ khác. Tþơng tự nhþ vêy, kiểu 

hình protein β-CN A2I có thể có liên quan đến 

các thành phæn protein, chçt béo và SNF có 

hàm lþợng cao hơn các kiểu hình β-CN khác. 

Tuy nhiên, để làm sáng tô điều này cæn có thêm 

các nghiên cứu với số lþợng méu (bò) khâo sát 

lớn hơn. 
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