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ПРВО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани колеги, почитувани студенти,
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” - Скопје, Одделение за прехранбена технологија и
биотехнологија при Институтот за сточарство во соработка со Универзитетот „Св.Климент
Охридски” - Битола, Технолошко-технички факултет - Велес, организира воркшоп каде ќе се сретнат
заедно науката и технологијата за храната и исхраната, создавачите на прописите и здруженија на
потрошувашите од земјата и светот.
Срдечно ве покануваме да учествувате со орална или постер презентација на воркшопот, кој ќе
се одржи во стариот историски град Охрид на убавото Охридско езеро, Република Македонија.
Главни теми:
 Напредна технологија и биотехнологија на храна и добиточна храна
 Хемија и биохемија на храна




Храна, исхрана и здравје
Безбедност на храна, контрола на квалитет
и хихиенска опрема

Прием и сместување: Универзитетски конгресен центар, Охрид, Македонија.
Рок за поднесување на апстрактите: 15 април 2015 година. Заедно со апстарктите авторите
треба да го испратат исто така
Формуларот за регистрација (даден подоле). Известување за прифаќање на апстрактот би
требало да е најдоцна до 20 април 2015 година. Работен јазик на воркшопот ќе биде англиски и
македонски јазик.
Цена на регистрацијата е 150$ за секој учесник и вклучува: книга на абстракти, учество на
сите сесии на воркшопот, ручек и освежување. Сметката за уплата на регистрацијата ќе биде
дадена во второто соопштение. Инструкции за подготовка на апстрактот се дадени подоле.
Часопис на подршка е Macedonian Journal of Animal Scienc.
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ПРИМЕР ЗА АПСТРАКТ
POLYMORPHISM IS INFORMATIVE QTL MARKER FOR MEAT QUALITY IN BEEF CATTLE
Piotr Urtnowski*, Jolanta Oprządek, Edward Dymnicki
Polish Academy of Sciences Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, 05-552 Wólka Kosowska,
Poland *p.urtnowski@ighz.pl
A b s t r a c t: Acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase-1 (DGAT1) is a key enzyme involved in triglyceride
synthesis. DGAT1 gene is located in the centromeric region of the bovine chromosome (BTA) 14 and considered
polymorphism was identified as a candidate gene for milk and meat QTLs. One of mutation which is substitution
AA → GC in exon 8 causes amino acid change in product. The effect of the lysine/alanine (K232A) diallelic
polymorphism on meat production traits has been studied.
Genotyped were 156 young Black-and-White (Fresian) steers. The association between diacylglycerol
acyltransferase polymorphism and slaughter performance and meat technology analysis was examined. Moreover
fatty acid profile (C12-C20:5) including CLA in sample of longissimus dorsi (LD) muscle was evaluated.
Differences (P ≤ 0.05) were found between genotypes in slaughtering performance traits as well as fat and retail
cuts content and meat-fat ratio. The significant difference occurred also in water holding capacity. Heterozygous
individuals AA/GC were characterized by the greatest values compared with homozygous once. Bulls of DGAT1
genotype GC/GC showed significantly higher (P ≤ 0.05) content of lauric acid in LD muscle and heterozygous
animals differ in CLA content with homozygous AA/AA.
Key words: DGAT1, cattle, beef, gene polymorphism, carcass traits
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