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TÓM TẮT 

Sữa bò là một trong những thực phẩm quan trọng cung cấp protein và các nguyên tố vi lượng cho con người. 

Trong số 13 biến thể beta-casein ở sữa, A1 và A2 beta-casein là những biến thể được nghiên cứu nhiều nhất bởi 

sự tiêu hóa chưa hoàn chỉnh beta-casein A1 sẽ giải phóng một peptide hoạt tính gọi là beta-casomorphin-7 

(BCM-7). Những nghiên cứu gần đây đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy sự liên quan giữa A1 beta-casein và 

nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường loại 1, bệnh tim mạch, hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột, bệnh tự kỷ và sức 

khỏe hệ tiêu hóa. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy biến thể A2 (beta-casein tự nhiên) có ảnh hưởng đáng 

kể đến tổng lượng sữa cũng như thành phần và chất lượng sữa. Với tầm quan trọng của beta-casein sữa như vậy, 

chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu xác định bò sữa mang gen đồng hợp A2A2 trong đàn bò sữa Thành phố Hồ 

Chí Minh bằng phương pháp giải trình tự gen. Kết quả xác định với 500 bò sữa thu được 9 bò đồng hợp A1A1 

(1,8%), 454 bò dị hợp A1A2 (90,8%) và 37 bò đồng hợp A2A2 (7,4%). Tần suất xuất hiện của allele A1 và A2 

lần lượt là 47,2% và 52,8%. Bên cạnh phương pháp giải trình tự gen, protein beta-casein A1 hay A2 trong các 

mẫu sữa bò cũng được khẳng định bằng phương pháp Western blot. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ bò đồng hợp 

A2A2 được xác định là 7,4% đã cho thấy triển vọng xác định và nhân giống được đàn bò sữa đồng hợp A2A2 ở 

thành phố Hồ Chí Minh là rất khả quan. 

Từ khóa: Beta-casein, bò sữa, giải trình tự gen, sữa A2. 

MỞ ĐẦU 

Sữa bò là một loại thực phẩm quan trọng cung cấp protein và các nguyên tố vi lượng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và 

người lớn. Sữa bò có hai nhóm protein chính là whey và casein. Trong đó, casein chiếm 80% và là một trong 

những nhóm quan trọng vì liên quan đến nhiều chức năng sinh lý (Sodhi et al., 2018). Trong bốn loại casein, 

beta-casein chiếm 25 - 35% và là gen có độ đa hình lớn nhất trong các gen mã hóa protein sữa. Các nghiên cứu 

trên thế giới đã phát hiện ra 13 biến thể beta-casein trong sữa bò (Kaminski et al., 2007). Trong đó beta-casein 

A1, A2 là những allele phổ biến và quan trọng nhất, được bắt nguồn từ đột biến tự nhiên do sự thay đổi codon 

thứ 67 của gen beta-casein mã hoá amino acid proline (CCT) trong A2 được thay đổi thành codon mã hoá 

histidine trong biến thể A1 (CAT). Sự khác biệt này trong chuỗi amino acid dẫn đến thay đổi trong cấu trúc bậc 

hai của protein được biểu hiện, từ đó gây ảnh hưởng lên những đặc tính sinh lý của protein tương ứng (Sodhi et 

al., 2018). Sự đa hình một nucleotide dẫn đến thay đổi lớn trong đặc tính của giống là hiện tượng hiếm trong thực 

tế, do đó allele beta-casein A1/A2 rất hiệu quả để làm marker chọn giống bò sữa. Việc sử dụng các marker này 

cho phép chọn được giống bò cho sữa có hàm lượng protein cao và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của 

người tiêu dùng (Miluchova et al., 2014).  

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp sữa thế giới chứng kiến sự thành công của sữa A2, chứa thành 

phần beta-casein A2 mà không có thành phần beta-casein A1 (được cho là có khả năng gây ảnh hưởng không 

tốt cho sức khỏe người sử dụng). Tại Việt Nam, Công ty sữa Vinamilk đã đầu tư kinh phí lớn để nhập khẩu 200 

con bò sữa A2 thuần chủng từ New Zealand. Tập đoàn TH công bố đã tiến hành lựa chọn từ đàn bò của công ty 

và phân tách những con bò sữa có kiểu gen A2A2 để nhân giống tạo đàn. Như vậy có thể thấy, tạo đàn bò A2A2 

thuần chủng và sản xuất sữa A2 là hướng đi đang rất được chú trọng của ngành công nghiệp sữa trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) là địa phương dẫn đầu đóng góp tới 75,66% 

sản lượng sữa toàn miền Nam. Theo thống kê 01/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. HCM, 

tổng đàn bò sữa của Thành phố là 74.153 con. Đàn bò sữa được nuôi chủ yếu tại Củ Chi chiếm 78,13% và Hóc 

Môn chiếm 16,85% tổng đàn. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu về tần suất xuất hiện của allele A1/A2 trong đàn bò sữa 

tại TP. HCM. Việc xác định hiện trạng di truyền của allele A1/A2 trong đàn bò thành phố giúp đánh giá khả năng 

lựa chọn được những con bò sữa thuần chủng A2A2. Xuất phát từ xu hướng nhu cầu về sữa A2 hiện nay cũng 
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như tình hình thực tế tại TP. HCM, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này để chọn đàn bò A2A2 chất lượng cao. 

Trên cơ sở những cá thể bò sữa A2A2 xác định được từ nghiên cứu, ngành nông nghiệp TP. HCM có thể xây 

dựng chương trình tuyển chọn và phối giống hợp lý nhằm nhân rộng đàn bò A2A2 sản xuất sữa A2 có giá trị kinh 

tế cao. Đây là một đề tài nghiên cứu rất thiết thực, có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn sản xuất để nâng cao giá 

trị kinh tế của bò sữa và sản phẩm sữa của TP. HCM, giảm thiểu việc nhập khẩu sữa A2 cũng như bò A2A2 từ 

nước ngoài, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm sữa có lợi hơn cho sức khoẻ. 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Tiêu chuẩn chọn lựa bò và thu mẫu máu, sữa bò cho nghiên cứu  

Mẫu máu và sữa của 500 con bò khác nhau được thu nhận bởi Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản 
TP. HCM, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. HCM từ các hộ, trang trại nuôi bò sữa tại 2 khu vực là huyện Củ Chi 
và huyện Hóc Môn từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng cá thể bò cái được chọn 
để đánh giá bao gồm: (1) Bò sữa từ 3 đến 6 năm tuổi, (2) Đỉnh sữa: 15 - 20 kg/ngày. 

5 mL máu tươi (máu tĩnh mạch) của mỗi con bò thu nhận được chứa trong các ống thu mẫu chứa chất chống 
đông. Mẫu được giữ ở 4

o
C, vận chuyển về phòng thí nghiệm và được sử dụng để thực hiện giải trình tự gen.  

30 mL sữa tươi của mỗi bò thu nhận được giữ ở 4
o
C, vận chuyển về phòng thí nghiệm và sử dụng để xác nhận 

sự hiện diện của protein beta-casein A1 và A2. 

Lựa chọn cặp mồi khuếch đại vùng gen beta-casein  

Trình tự mồi khuếch đại vùng gen beta-casein được tham khảo từ công bố trước đây (Ganguly et al., 2013). Cặp 
mồi được tổng hợp bởi công ty IDT, Mỹ. Mồi xuôi: 5’-CCA GGA TAA AAT CCA CCC CT-3’, mồi ngược: 5’-AGG 
GAA GGG CAT TTC TTT GT-3' được kiểm tra các thông số kỹ thuật (%GC, Tm, Hairpin, Self-Dimer, Hetero-
Dimer) bằng Oligo Analyzer, kiểm tra độ đặc hiệu với trình tự mục tiêu bằng phần mềm BLAST. Kiểm tra khả 
năng khuếch đại trình tự mục tiêu trên lý thuyết bằng PCR in silico.  

Khuếch đại trình tự gen beta-casein từ mẫu máu bò 

Khuếch đại trình tự vùng gen beta-casein trực tiếp từ máu bò bằng Phusion Blood Direct PCR Kit (Thermo Fisher 
Scientific, Mỹ) sử dụng cặp mồi đã lựa chọn với nồng độ mồi 0,5 µM. Chu trình nhiệt độ được cài trong máy PCR 
là 94

o
C trong 3 phút, 40 chu kì (94

o
C trong 30 giây; 50

o
C trong 30 giây, 72

o
C trong 1 phút 30 giây) và kết thúc ở 

điều kiện 72
o
C, 10 phút. Sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 1% để phát hiện trình tự mục tiêu.  

Giải trình tự gen beta-casein 

Sau khi kiểm tra trình tự mục tiêu đã được khuếch đại bằng điện di gel agarose, chúng tôi tiến hành tinh sạch sản 
phẩm PCR bằng GeneJET PCR Purification Kit (Thermo Fisher Scientific, Mỹ). Các sản phẩm PCR sau tinh sạch 
được sử dụng làm nguyên liệu cho phản ứng chu kỳ giải trình tự (cycle sequencing reaction) sử dụng bộ 
BigDye™ Terminator v3.0 Cycle Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, Mỹ). Sau đó tủa sản phẩm giải trình tự 
bằng hỗn hợp CH3COONa 3 M; ethanol 100%; Mg

2+
0,01 M, ủ ở -80

o
C trong 1 giờ. Ly tâm mẫu ở 13.500 vòng/phút, 

4
o
C, 30 phút, đổ bỏ dịch nổi. Loại bỏ tạp chất và các chất đánh dấu thừa bằng cách rửa với ethanol 70%. Ly tâm 

13.500 vòng/phút, 4
o
C, 15 phút, đổ bỏ dịch nổi. Làm khô mẫu ở nhiệt độ phòng và thêm 10 µl Hi-Di formamide, 

trộn đều sau đó ủ ở 98
o
C trong 5 phút. Để mẫu trên đá và nạp mẫu vào máy giải trình tự DNA 3.500 Genetic 

Analyser (Thermo Fisher Scientific, Mỹ). Qúa trình giải trình tự gen beta-casein được thực hiện tại phòng thí 
nghiệm của phòng Công nghệ sinh học Y dược - Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM. 

Xác nhận sự hiện diện của protein beta-casein A1 và A2 trong mẫu sữa bò 

Mẫu sữa thu nhận được hòa với NaOH 0,1 M theo tỉ lệ 1:10, tiếp đến được hoà trong 5 X Laemmli buffer và biến 
tính ở 95

o
C trong 5 phút. Sau đó, mẫu được điện di trên gel SDS - PAGE sử dụng nồng độ gel tách 15%. Protein 

phân tách trên gel SDS - PAGE được chuyển sang màng nitrocellulose bằng hệ thống chuyển màng Semidry 
(Biorad). Màng sau khi chuyển được nhuộm bằng dung dịch Ponceau S để kiểm tra sự hiện diện của các vạch 
protein được chuyển lên màng. Tiếp đến, màng được ngâm trong 1 giờ bằng dung dịch TBS chứa 5% BSA. 
Màng được ủ với kháng thể kháng beta-casein A1 (Biosensis - #C-1781-100) và kháng thể kháng beta-casein A2 
(Biosensis - # C-1780-100) với độ pha loãng 1:10.000 trong dung dịch TBS-T chứa 3% BSA ở nhiệt độ phòng 
trong 1 giờ. Màng sau khi ủ với kháng thể được rửa 3-4 lần bằng dung dịch TBS-T và ủ với kháng thể thứ cấp có 
gắn peroxidase (Thermo Fisher - #31401) trong 1 giờ ở nhiệt độ phòng sau đó được rửa 3-4 lần với dung dịch 
TBS-T. Màng được phát hiện bằng bộ kit ECL (Thermofisher - #32106). 

Phân tích số liệu và xác định các cá thể bò đồng hợp A2A2 làm cơ sở xây dựng đàn bò sữa hạt nhân của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Các trình tự nucleotide đã giải trình tự được đọc tín hiệu bằng phần mềm SnapGene Viewer 3.3. Trình tự được 

xuất ra tập tin định dạng fasta và được so sánh với trình tự vùng gen mã hóa beta-casein (A1) hoàn chỉnh tham 

khảo từ cơ sở dữ liệu Genbank (accession no. XM_010806178.2) bằng công cụ BLAST. Đọc kết quả BLAST và 
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xác định điểm đột biến dựa trên nguyên tắc xác định sự thay đổi trình tự gen mã hoá cho beta-casein tại codon 

thứ 67 mã hoá amino acid proline (CCT) trong A2 được thay đổi thành codon mã hoá cho histidine (CAT) trong 

biến thể A1; từ đó sẽ xác định được gen mã hóa beta-casein tồn tại ở dạng đồng hợp A1, đồng hợp A2 hoặc dị 

hợp A1A2.  Trên cơ sở dữ liệu gen kết hợp với kết quả xác nhận sự hiện diện của protein, đàn bò hạt nhân đồng 

hợp A2A2 được xác định. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khuếch đại trình tự gen beta-casein bằng PCR 

Kết quả điện di sản phẩm PCR khuếch đại trình tự đoạn gen beta-casein từ mẫu máu bò trên gel agarose 1% 

được quan sát bằng máy chụp hình Gel imaging system GelDoc Analytick Jena - Đức. Kích thước của đoạn gen 

beta-casein khuếch đại là khoảng 202 bp theo dự đoán (Hình 1). Kết quả PCR cho thấy cặp mồi được sử dụng 

trong nghiên cứu này hoàn toàn có thể khuếch đại gen beta-casein với kích thước vùng gen mục tiêu là 202 bp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 1. Kết quả điện di sản phẩm PCR khuếch đại vùng gen beta-casein ở một số mẫu bò trên gel agarose 1%  

Kết quả giải trình tự gen beta-casein 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành giải trình tự vùng gen beta-casein của 500 mẫu máu bò thu nhận. Kết quả giải 

trình tự vùng gen beta-casein tại vị trí đột biến điểm của một số mẫu với mồi ngược được trình bày ở Hình 2. Kết 

quả BLAST của mẫu bò nghiên cứu với trình tự vùng gen mã hóa beta-casein (A1) hoàn chỉnh tham khảo từ 

Genbank (accession no. XM_010806178.2) được trình bày ở Hình 3. Sau khi phân tích kết quả xác định được 37 

(7,4%) cá thể bò mang kiểu gen A2A2 beta-casein, 9 (1,8%) cá thể bò mang kiểu gen A1A1 và 454 (90,8%) cá 

thể bò mang kiểu gen A1A2. Các mẫu bò mang kiểu gen đồng hợp A2A2 chủ yếu được lấy từ các trại bò thuộc 

huyện Hóc Môn. Tần số xuất hiện của allele A1 trong đàn bò thành phố là 47,2%, allele A2 là 52,8%. Mặc dù tần 

số xuất hiện của allele A2 trong đàn bò thành phố cao (52,8%) nhưng số lượng bò chỉ sản xuất sữa beta-casein 

A2 không nhiều. Cụ thể, trong tổng số 500 mẫu đã giải trình tự, bò đồng hợp A2A2 chiếm 7,4% (37 mẫu).   

Kết quả từ nghiên cứu này có sự tương đồng với một số nghiên cứu trên thế giới về đánh giá tần số allele và 

kiểu gen của beta-casein. Ví dụ như một công bố năm 2020 của nhóm nghiên cứu Sebastiani và đồng tác giả về 

đánh giá sự lưu hành của các gen mã hóa beta-casein nhằm lựa chọn các bò sữa đồng hợp A2 để tạo ra sữa 

A2A2 chất lượng cao. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy tần số xuất hiện của allele A1 và A2 lần lượt là 61% 

và 30% (Sebastiani et al., 2020). Tương tự, năm 2019 các nhà khoa học Ba Lan đã công bố một nghiên cứu về 

tính đa hình di truyền của gen mã hóa beta-casein nhằm đánh giá tần số xuất hiện của biến thể A1, A2 của gen 

mã hóa beta-casein ở bò tót Ba Lan. Kết quả nghiên cứu cho thấy tần số xuất hiện allele A2 là 47% (Cieślińska et 

al., 2019). Một cách tổng quát từ các nghiên cứu trên thế giới và nghiên cứu của chúng tôi có thể thấy cả hai biến 

thể A1, A2 của gen mã hóa beta-casein đều xuất hiện phổ biến trong đàn bò thế giới. Kết quả trong nghiên cứu 

của chúng tôi phân tích trên 500 bò sữa trong đàn bò sữa thành phố cho thấy tỷ lệ bò sữa đồng hợp A2A2 chỉ có 

7,4% bò cho sữa hoàn toàn là beta-casein A2. Con số này là khá thấp, do đó, để nâng cao lượng sữa bò A2A2, 

việc tiếp tục xác định bò đồng hợp A2A2 và tiến hành lai tạo ra đàn bò thuần chủng A2A2 cung cấp cho các trang 

trại bò tại thành phố là rất quan trọng.  

202 bp 

639 



 CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP 

 

(B) A1A2 (C) A2A2 (A) A1A1 

 

 

Hình 2. Kết quả giải trình tự vùng gen beta-casein tại vị trí đột biến điểm của một số mẫu với mồi ngƣợc. (A) Mẫu đồng 

hợp A1A1 (mẫu B23), (B) mẫu dị hợp A1A2 (mẫu B52), (C) mẫu đồng hợp A2A2 (mẫu B106). Kí hiệu K = T hoặc G 

 

Hình 3. Kết quả BLAST trình tự của một số mẫu bò nghiên cứu với trình tự vùng gen mã hóa beta-casein (A1) hoàn 

chỉnh tham khảo từ Genbank. Query: Trình tự nucleotide (từ kết quả giải trình tự) của mẫu nghiên cứu; Sbjct: Trình tự 

nucleotide vùng gen mã hóa beta-casein (A1) hoàn chỉnh tham khảo từ Genbank (accession no. XM_010806178.2) 

Kết quả BLAST của mẫu B23 với trình tự beta-casein A1 tham khảo (ở hình 3) ghi nhận vị trí đột biến là 473 theo 
vị trí trên trình tự tham khảo. Theo đó, tại vị trí đột biến trên trình tự tham khảo (beta-casein A1) được xác định là 
nucleotide A thì tương ứng trên trình tự nucleotide của mẫu nghiên cứu (B23) cũng là tín hiệu của nucleotide A 
nên mẫu B52 được xác định là đồng hợp A1A1. Trong khi đó, kết quả BLAST của mẫu B106 với trình tự beta-
casein A1 tham khảo cho thấy vị trí đột biến 473 trên trình tự tham khảo (beta-casein A1) được xác định là 
nucleotide A thì tương ứng trên trình tự nucleotide của mẫu nghiên cứu (B106) có tín hiệu của nucleotide C nên 
mẫu B106 được xác định là đồng hợp A2A2. Kết quả BLAST của mẫu B52 với trình tự beta-casein tham khảo 
(Hình 3) ghi nhận tại vị trí đột biến 473 theo vị trí trên trình tự tham khảo chính là nucleotide A, tương ứng trên 
trình tự nucleotide của mẫu nghiên cứu (B52) thì có tín hiệu của cả hai nucleotide là A và C nên mẫu B52 được 
xác định là dị hợp A1A2.  

Sự hiện diện của protein beta-casein A1 và A2 trong một số mẫu sữa bò 

Để kiểm tra lại kết quả giải trình tự, tất cả mẫu có kết quả giải trình tự là đồng hợp A2A2 và một số mẫu A1A1, 
A1A2 được tiến hành xác nhận sự hiện diện của protein beta-casein A1 hay A2 trong thành phần sữa bò bằng 
phương pháp Western blot. Mẫu sữa được xác định chỉ mang beta casein A1 hoặc A2 nếu chỉ cho tín hiệu khi lai 
với kháng thể kháng beta casein A1 hoặc A2 nhưng không cho tín hiệu với kháng thể còn lại. Trong trường hợp 
mẫu sữa cho tín hiệu khi lai với kháng thể kháng beta casein A1 và kháng thể kháng beta casein A2 thì mẫu sữa 
được xác định mang đồng thời beta casein A1 và beta casein A2 (Hình 4). Sự hiện diện của beta casein A1 và 
A2 được thể hiện bằng vạch protein có kích thước khoảng 33 kDa (Hình 4), cao hơn khối lượng phân tử được 
công bố của beta casein A1 và A2. Hiện tượng này cũng được ghi nhận ở các nghiên cứu về casein bò của 
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Jovanovic, Hristov, và Shandilya (Jovanovic et al., 2007; Hristov et al., 2012; Shandilya et al. 2015). Sự khác biệt 
này được cho là do sự phosphoryl hóa trên beta casein (Hasson et al., 1983, Shandilya et al. 2015). Kết quả cho 
thấy tất cả 37 mẫu sữa từ những con bò được xác định là đồng hợp A2A2 bằng phương pháp giải trình tự đều 
được xác nhận chỉ mang beta casein A2 bằng phương pháp Western blot. 

 

 

Hình 4. Kết quả Western blot xác định A1, A2 beta-casein protein ở một số mẫu sữa bò  

(A) Ủ màng với kháng thể kháng beta-casein A1; (B) Ủ màng với kháng thể kháng beta-casein A2. Mẫu sữa bò đồng hợp A2A2 

(mẫu B106) cho tín hiệu lai khi ủ với kháng thể A2; mẫu sữa bò đồng hợp A1A1 (mẫu B23) cho tín hiệu lai khi ủ với kháng thể 

A1; mẫu sữa bò dị hợp A1A2 (mẫu B52) cho tín hiệu lai khi ủ với cả hai kháng thể A1 và A2, (+): mẫu sữa đã được xác định 

mang beta-casein A1 và A2 từ nghiên cứu trước. 

KẾT LUẬN 

Kết quả phân tích của chúng tôi trên 500 mẫu bò cho thấy tần suất xuất hiện của allele A1 trong đàn bò thành 

phố là 47,2%, allele A2 là 52,8%. Mặc dù tần suất xuất hiện của allele A2 trong đàn bò thành phố cao nhưng số 

lượng bò cho sữa đồng hợp A2A2 beta-casein không nhiều. Cụ thể là, trong tổng số 500 mẫu đã giải trình tự, số 

mẫu có kiểu gen đồng hợp A2A2 chiếm 7,4% (37 mẫu). Con số này là khá thấp, do đó, để nâng cao lượng sữa 

bò A2, việc tiếp tục xác định bò đồng hợp A2A2 và tiến hành lai tạo ra đàn bò thuần chủng A2A2 cung cấp cho 

các trang trại bò tại TP. HCM là rất quan trọng.  
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SUMMARY 

Cow's milk is one of the most important sources of protein and trace elements for human being. Among 13 beta-

casein variants, A1 and A2 beta-casein are the most studied ones because the incomplete digestion of A1-casein 

releases a harmful active peptide called beta-casomorphin-7 (BCM-7). Recent studies have provided evidence to 

show the association between A1 beta-casein comsumption and the risk of type 1 diabetes, cardiovascular 

disease, sudden infant death syndrome, autism, and digestion. Moreover, it has been shown that the A2 variant 

(the natural form of beta-casein) has significant benifical effects on the total amount of milk production as well 

as milk’s composition and quality. Given the importance of such beta-casein variants, we have conducted a study 

to examine the prevalence of homozygous genotype A2A2 in Ho Chi Minh city herds by DNA sequencing 

method. The results have identified 9 cows with homozygous genotype A1A1 (1.8%), 454 heterozygous 

genotype A1A2 (90.8%), and 37 cows with homozygous genotype A2A2 (7.4%). Frequency of occurrence of A1 

and A2 alleles were 47.2% and 52.8%, respectively in dairy cows in Ho Chi Minh city. In addition to DNA 

sequencing, the A1 or A2 beta-casein protein in cows’ milk samples was also confirmed by Western blot. In 

summary, the percentage of homozygous genotype A2A2 cows (7.4%) examined in this study infers the prospect 

of identifying and propagating A2A2 dairy cows in Ho Chi Minh city. 

Keywords: A2 milk, beta-casein, cow, DNA sequencing. 
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