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REZUMAT 

al tezei de doctorat 
 

CERCETĂRI  PRIVIND ÎNSU ŞIRILE FIZIOLOGICE ŞI INFLUEN ŢA UNOR 

FACTORI ASUPRA PROFILULUI METABOLIC LA VACILE DE LA PTE 

elaborată de Ing. Feştilă Iulia Eugenia, sub conducerea ştiinţifică a Prof.dr. Vioara Mireşan, 

de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 
 Lucrarea „CERCETĂRI PRIVIND ÎNSUŞIRILE FIZIOLOGICE ŞI INFLUENŢA 

UNOR FACTORI ASUPRA PROFILULUI METABOLIC LA VACILE DE LAPTE” 

cuprinde două părţi, structurate în 11 capitole. 

 
INTRODUCERE 

 
 Predilecţiile consumatorilor se orientează în general spre proteina de origine 

animală, care este asigurată în cea mai mare parte prin exploatarea mamiferelor şi păsărilor 

de fermă, a căror produse şi subproduse au valoare biologică ridicată.  

 În ultimii ani, în Romania, populaţia a devenit şi devine din ce în ce mai conştientă de 

importanţa hranei de calitate pentru dezvoltarea armonioasa a organismului uman. În acest 

sens, în ţara noastra se percepe deja influenţa occidentală a unei alimentaţii mai sănătoase. 

Romania dispune în acest moment de oportunităţi deosebite pentru implementarea practicilor 

de agricultură ecologică, atât datorită scăderii nivelului folosirii îngrăşămintelor chimice în 

agricultură cât şi contextului creşterii cererii de produse ecologice pe piaţa occidentală. 

Studiul profilului metabolic la vacile de lapte,  ne oferă o imagine asupra sănătăţii 

animalelor, care se va regăsi în cantitatea şi calitatea produselor obţinute. 

Prin prezenta teză de doctorat  am dorit să aducem unele contribuţii la cunoaşterea factorilor 

care influenţează profilul metabolic al vacilor de lapte crescute şi exploatate în sisteme diferite 

produselor. De asemenea, pe baza rezultatelor obţinute, am încercat să elaborăm concluzii şi 

recomandări pertinente, cu ajutorul cărora să poată fi îmbunătăţite tehnologiile de creştere, 

condiţiile de bunăstare a vacilor de lapte şi calitatea produselor obţinute. 

La noi în ţară, creşterea şi exploatarea animalelor în sistem ecologic a luat amploare, 

mai ales de când la nivelul Uniunii Europene s-a implementat conceptul de bunăstare, care a 
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fost adoptat şi implementat şi la noi. Înfiinţarea de exploataţii ecologice pt creşterea vacilor 

de lapte, impune cunoaşterea factorilor fiziologici şi a profilului metabolic a acestora şi care 

reprezintă o cerinţă pentru aplicarea unei tehnologii adecvate de exploatare. 

 Cercetările noastre fac ca această lucrare să se încadreze în tematica de cercetare 

europeană, privind dezvoltarea durabilă a agriculturii, conservarea biodiversităţii şi 

obţinerea de produse de origine animală care asigură biosecuritatea alimentară umană. 

PARTEA A-I-A 
STUDIUL BIBLIOGRAFIC 

 
CAPITOLUL I 

ACTUALIT ĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN CREŞTEREA ŞI 
EXPLOATAREA BOVINELOR 

 
 În acest capitol sunt evidenţiate unele aspecte legate de evoluţia creşterii bovinelor la 

nivel mondial şi naţional, precum şi factorii care au condus la creşterea efectivelor şi 

producţiilor obţinute de la bovinele crescute atât în sistem convenţional cât şi ecologic. 

 Statisticile FAO prezintă evoluţia crescătoare a producţiilor obţinute de la bovine, în 

majoritatea tărilor. Astfel, dacă la nivelul anului 2000, producţia mondială de lapte a fost de 

490611 mii tone, în anul 2009 aceasta a atins valoarea de 583401 mii tone.  

Tabel/ Table I.1 
Dinamica producţiei totale de lapte de vacă în perioada 1980 – 2009 (mii tone/th tones) 

* (Sources: www.fao.org; Buletin FAO 2010) 

Anii de referin ţă/ Years of reference Specificare 
Specification  1980 1991 2000 2001 2003 2005 2007 2009 

2009/19
80 
% 

2009/1991 
% 

Pe glob/world 417200 460993 490611 505746 479537 529662 531563 583401 139,83 115,35 
AFRICA 10618 15178 19762 20993 21118 21519 21720 28964 272,78 137,96 
Egipt 648 691 1638 1900 1900 2300 2300 3200 493,82 168,42 
AMERICA DE NORD 76419 84171 97290 98947 99108 88388 88420 94074 123,10 95,07 
Canada  7830 7915 8090 7960 7880 8100 8215 8213 104,89 103,17 
Mexic 6949 6336 9311 9658 9842 9898 9912 10549 151,80 109,22 
S.U.A. 58139 66423 77023 77248 77252 80287 80350 85859 147,67 111,14 
AMERICA DE SUD 24082 31986 44722 46218 46312 48066 48530 60988 253,25 131,97 
Argentina 5311 6375 10121 8500 7900 8100 8183 10366 195,17 121,95 
Columbia 2187 4017 5600 6020 6055 6770 6832 7545 344,99 125,33 
ASIA 33026 55041 95725 102509 104685 122098 124352 150632 456,10 146,94 
China 1191 4816 7138 11612 11685 24200 26800 35509 2981,44 305,79 
India 17318 27700 34000 35300 36500 38500 39300 45140 260,65 127,87 
Japonia 6526 8169 8497 8385 8360 8282 8268 7909 121,92 94,32 
Turcia 3732 3000 9000 8620 8638 9500 9520 11583 310,35 134,37 
EUROPA 170258 162660 209626 211524 210564 209334 207253 208141 122,25 98,40 
Austria 3434 3344 3340 3292 3450 3159 3200 3229 94,03 98,08 
Finlanda 3236 2712 2450 2532 2471 2595 2586 2332 72,05 92,42 
Franţa 26720 26334 24999 25197 24614 25282 25436 23341 87,35 92,64 
Germania 33754 30976 28331 27874 28350 27600 27432 27938 82,76 100,22 
Elveţia 3653 3892 3889 3944 3900 3800 3700 4073 111,49 103,27 
Italia 10546 10000 12444 11353 11000 10500 10323 12219 115,86 107,62 
România 4038 3450 4301 4637 4852 5720 5830 5208 128,97 112,31 
U.K 15917 14976 14488 14869 15056 14577 13542 13236 97,74 89,01 
Oceania 12240 14126 23486 25555 25065 24717 23720 24855 203,06 97,26 
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 Principala modalitate de creştere eficientă a producţiilor, o reprezintă în deosebi 

calitatea şi potenţialul materialului biologic existent în exlpoatăriile zootehnice, material 

biologic care în timp a fost supus unui intens program de ameliorare pe direcţii de producţie şi 

care în prezent a condus la realizarea raselor ameliorate specializate pe direcţii de producţie.  

 În ultimii ani, în Romania, populaţia a devenit şi devine din ce în ce mai conştientă 

de importanţa hranei de calitate pentru dezvoltarea armonioasa a organismului uman. În 

acest sens, în ţara noastra se percepe deja influenţa occidentală a unei alimentaţii mai 

sănătoase. Romania dispune în acest moment de oportunităţi deosebite pentru 

implementarea practicilor de agricultură ecologică, atât datorită scăderii nivelului 

aporturilor chimice în agricultură cât şi contextului creşterii cererii de produse ecologice pe 

piaţa occidentală. 

Dezvoltarea agriculturii ecologice în România în ultimii ani s-a realizat pe baza 

cerinţelor fată de produsele ecologice, Uniunea Europeană reuşind să satisfacă doar 27% 

din nevoi- import obligatoriu şi datorită investiţiilor  europene în agricultura ecologică în 

ţara noastră. Cererea de produse agricole ecologice fiind în creştere, se poate considera o 

nouă oportunitate pentru exportul agriculturii românesti. 

 

Tabel/Table I.2 
 

Situaţia agriculturii ecologice în România (mii) 
 

Sursa/ Source: Comunicări organisme de inspecţie şi certificare M.A.D.R 
 

Tendinţa actuală, atât la nivel mondial cât şi naţional,  este de obţinere a unor  

produse de calitate, care impune acordarea unei atenţii sporite asupra modului cum este 

aleasă fiecare variantă de creştere şi exploatare, de organizare a producţiei, pentru o 

dezvoltare cât mai eficientă a Zootehniei.  

 

Indicatori / Indicators 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Număr operatori înregistraţi înagricultura eco/  3409 3834 4191 3228 3155 9703 

Suprafaţa cultivata eco, culturi pe teren arabil (ha)  45605 65112 86454 110014,4 148033,5 147581,55 

Suprafaţa cultivata eco, (ha) păşuni şi fâneţe /  51200 57600 46006,5 39232,8 31579,11 78197,51 

Suprafaţa cultivată eco, (ha) livezi şi viţă de vie/  294 954 1518 1869,4 3093,04 4166,62 

Colectare din flora spontană (ha)/ Collection of  38700 58728 81279 88883,4 77294,35 338051 
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CAPITOLUL II 
PARTICULARIT ĂŢILE METABOLICE ŞI FACTORII CARE INFLUEN ŢEAZĂ 

PROFILUL METABOLIC AL VACILOR DE LAPTE  
 

Organismele vii realizează un schimb continuu de energie şi informaţie cu mediul 

extern, ele fiind sisteme deschise din punct de vedere termodinamic. Metabolismul se 

desfăşoară în condiţiile interacţiunii permanente dintre materia vie şi cea nevie. Datorită 

acestui aspect, în capitolul II am realizat un studiu al literaturii de specialitate cu privire la  

particularităţile metabolice ale vacilor de lapte, precum şi factorii care influenţează profilul 

metabolic al acestora. Au fost descrise aspecte legate de metabolismul substanţelor nutritive 

(proteine, glucide, lipide, minerale, vitamine). 

 Dintre factorii care influenţează profilul metabolic al vacilor de lapte au fost 

edidenţiaţi: alimentaţia, reproducţia şi factorii climatici. 

  
CAPITOLUL III 

STRESUL OXIDATIV LA VACILE DE LAPTE 
 

 În ultimii ani evaluarea stresului oxidativ a contribuit la cunoaşterea 

mecanismelelor fundamentale implicate în tulburări metabolice, deosebit de importante 

pentru vacile de lapte. Din aceste considerente, în capitolul III am realizat un studiu al 

literaturii de specialitate cu privire la mecanismul de producere al stresului oxidativ şi a 

unor biomarkerii de  monitorizare a acestuia. Au fost descrise sistemele enzimatice 

antioxidante de apărare a organismului care au  rolul de a proteja celulele de excesul de 

specii reactive de oxigen (ROS) şi de radicali liberi şi care sunt indicatori al stresului 

oxidativ tisular. 
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PARTEA A- II-A 
CERCETĂRI PROPRII 

 
CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA DISPOZITIVULUI EXPERIMENTAL ŞI DESFĂŞURAREA 
CERCETĂRILOR 

 

4.1  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 
 

Scopul tezei 

În cadrul cercetărilor şi experimentelor efectuate în prezenta teză de doctorat, 

scopul a fost să evidenţiem „ÎNSUŞIRILE FIZIOLOGICE ŞI INFLUEN ŢA UNOR 

FACTORI ASUPRA PROFILULUI METABOLIC LA VACILE DE LA PTE”. 

Obiectivele prezentei teze de doctorat: 

1. organizarea modelului experimental în două sisteme de creştere şi exploatare 

diferite: un sistem convenţional şi un sistem ecologic; 

2.  monitorizarea materialului biologic luat în studiu, pe stări fiziologice, nivele de 

producţie, sezoane şi profile metabolice diferite, în cele două ferme; 

3. determinarea producţiei cantitative şi calitative de lapte pe stări fiziologice şi 

lactaţii în funcţie de parametri reproductivi; 

4. corelaţii fenotipice între performanţele de producţie şi însuşirile producţiei de 

lapte la materialul biologic luat în studiu; 

5. influenţa sezonului asupra principalilor indici de calitate ai laptelui; 

6. determinarea prin metoda cromatografică a retinolului din laptele de vacă; 

7. determinarea autenticităţii produselor obţinute din lapte ecologic şi determinarea 

parametrilor de calitate a acestora; 

8. determinarea polimorfismelor majore din lapte în vederea efectuării unei selecţii 

precoce asistate de markeri moleculari; 

9. cercetări privind influen ţa stării fiziologice asupra profilului metabolic şi a 

parametilor hematologici la vacile de lapte; 

10. cercetări privind influen ţa sezoanelor asupra profilului metabolic şi a 

parametrilor hematologici la vacile de lapte; 

11.  determinarea stării de stres oxidativ a materialului biologic luat în studiu, prin 

utilizarea markerilor specifici; 
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4.2 ORGANIZAREA EXPERIMENTELOR 
 

Experienţele s-au desfăşurat pe parcursul anilor 2010-2012, în două ferme cu 

condiţii de creştere şi exploatare diferite şi cu rase de vaci de lapte diferite:  

- ferma S.C. Agrolact S.R.L-Aiud, din judeţul Alba (notată ferma „A”), în cadrul 

căreia se creşte şi se exploatează în sistem convenţional o populaţie de vaci de lapte din rasa 

Bălţată Românească de tip Simmental. 

- ferma A.F. Mihalca V. Ioana- Petrova, din judeţul Maramureş (notată ferma „B”), în 

cadrul căreia se creşte şi se exploatează în sistem ecologic o populaţie de vaci de lapte din rasa 

Brună de Maramureş. Menţionez că această fermă este certificată ecologic din anul 2007. 

4.3  MATERIALUL BIOLOGIC 
 

 Materialul biologic luat în studiu a fost reprezentat de o populaţie de vaci de 

lapte din rasele Bălţată Românească de tip Simmental şi Brună de Maramureş. Materialul 

biologic luat în studiu, a fost reprezentat de 267 de capete vaci de lapte din ferma „A” pe 

care le-am lotizat în funcţie de lactaţie  şi 50 capete de vaci de lapte din ferma „B” de 

asemenea lotizate în funcţie de lactaţie.  

Din totalul materialului biologic luat în studiu s-au constituit trei loturi de vaci de 

lapte din ambele rase care au fost urmărite de la lactaţia I-a la lactaţia III-a: 

 

Materialul biologic/ Biological material  

Specificaţie 

Specification 

 

UM Ferma „A” 

Bălţată Românească Simmental 

Ferma „B” 

Brună de Maramureş 

Lactaţia I - Lot I Cap. 17 13 

Lactaţia II - Lot II Cap. 15 16 

Lactaţia III - Lot III Cap. 18 13 

Total Cap. 50 42 

  
Materialul biologic care a făcut obiectul experimetului nostru, a fost exploatat în 

condiţii de management diferit (convenţional şi ecologic), iar furajarea s-a făcut cu furaj 

unic, amestecul făcându-se în fiecare fermă din resurse proprii. Furajarea s-a făcut „ad 

libitum” cu furaj unic atât vara cât şi iarna. 

 

                      



 VIII  

4.4  METODELE DE LUCRU UTILIZATE 
 

 În cadrul experimentelor aferente prezentei teze de doctorat, au fost utilizate 

următoarele metode de lucru: 

� pentru determinarea performanţelor de producţie a materialului biologic luat în studiu, 

s-au preluat datele din cadrul exploataţiilor, fiecare dintre acestea având o bază de 

informaţii cu privire la materialul biologic; 

� s-a urmărit vârsta primei fătări, durata lactaţiei totale şi normale, producţia totală de 

lapte, producţia normală de lapte, calving intervalul, repausul mamar; în dinamică pe 

lactaţii încheiate;  

� s-a urmărit cantitatea şi calitatea laptelui şi indicii de reproducţie; 

� s-a urmărit autenticitatea produselor ecologice; 

� determinarea parametrilor hematologici s-au urmărit cu ajutorul analizatoarelor 

automate Abacus Junior Vet şi  BC- Myndray Vet, analizatoare ce utilizează sânge 

integral;   

�  indicii biochimici sangvini au fost determinaţi utilizand aparatul de uz veterinar 

VetScan VS-2 Abaxis cu rotoare pentru pentru specia bovină; 

� enzimele antioxidante GPx şi SOD au fost determinate cu ajutorul spectofotometrului 

Master Touch Screen UV Vis; 

� pentru determinarea însuşirilor calitative ale laptelui s-au utilizat aparatele Milkoscan,  

Ecomilk (proteine, grăsime, lactoză, S.U.N), Fossomatic (numărul de celulele 

somatice) şi Bactoscan (numărul total de germeni); 

� determinarea retinolului din lapte s-a făcut prin sistem HPLC, cu soft Waters de 

prelucrare a datelor; 

� identificarea profilului polimorfic al proteinelor din lapte s-a realizat prin tehnica 

focalizării izoelectrice (IEF); 

� rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul  programelor Microsoft 

Excel, GraphPad ANOVA şi IBM SPSS ; 

Toate aceste metode utilizate sunt cele mai moderne, iar determinările s-au efectuat în 

laboratoarele de cercetare acreditate din cadrul USAMV Cluj-Napoca. 
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4.5 ELEMENTE DE ORIGINALITATE ALE TEZEI 
 
 În prezenta teză, considerăm ca elemente de originalitate, următoarele:  

• alegerea modelului experimental şi a organizării experimentelor; 

• studiul profilului metabolic şi autenticitatea  în ferma ecologică; 

• studiu privind influenţa sezoanelor asupra profilului hematologic şi a indicilor 

biochimici sangvini la cele două rase luate în studiu; 

• evaluarea stresului oxidativ prin intermediul enzimelor antioxidante glutation 

peroxidaza şi superoxid dismutaza în funcţie de starea fiziologică; 

• determinarea provitaminei A din laptele ecologic, comparativ cu cele obţinute de 

la vaci crescute în sistem convenţional; 

• stabilirea de  corelaţii între tipul de polimorfism şi profilul metabolic în vederea 

ameliorării precoce a materialului biologic luat în studiu; 

• studiul polimorfismelor majore din lapte în vederea efectuării unei selecţii precoce 

asistate de markeri moleculari 

 

 
CAPITOLUL V 

PERFORMANŢELE PRODUCTIVE A RASELOR LUATE ÎN STUDIU 
 
  

Prin aptitudinile specifice întrunite, rasa influenţează majoritatea însuşirilor 

cantitative şi calitative ale laptelui, precum şi alte numeroase însuşiri importante ce concură 

la realizarea producţiei de lapte, cum sunt precocitatea, longevitatea, capacitatea de 

conversie a nutreţurilor. În vederea caracterizării principalilor indici ai producţiei de lapte 

pentru populaţiile  de taurine din cadrul fermelor luate în studiu, ca indicatori ai producţiei 

de lapte s-au luat în calcul durata lactaţiei totale şi normale; producţia totală de lapte, 

grăsime şi proteină; producţia normală de lapte, grăsime şi proteină. Acestea au permis 

stabilirea principalelor însuşiri cantitative şi calitative ale producţiei de lapte. La materialul 

biologic în studiu s-a evidenţiat şi principalii indici de reproducţie. 
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5.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXPERIMENTELOR 
 

 Scopul cercetărilor noastre a fost de a evidenţia performanţele de producţie a două 

populaţii de vaci de lapte exploatate în sisteme de creştere diferite. Astfel, am urmărit 

performanţele de producţie pe toată ferma cât şi pe loturile experimentale la vaci de lapte 

din rasa Bălţată Românească de tip Simmental, exploatată în sistem de creştere 

convenţional şi performanţele unei populaţii din rasa Brună de Maramureş, exploatată în 

sistem ecologic. 

 
                                5.2 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
  Materialul biologic studiat, respectiv cele 50 capete vaci de lapte pe cele trei lactaţii 

urmărite din total efectiv existent în ferma „A”, se caracterizează printr-un potenţial de producţie 

mediu de 5620, 96 kg de lapte pe lactaţie normală şi 6479,56 kg lapte pe lactaţie totală. 

 Din punct de vedere calitativ, conţinutul laptelui în grăsime s-a situat în medie, în jur 

la 3,9% atât pe lactaţie totală cât şi pe lactaţie normală, cu o evoluţie aproape liniară, 

diferenţele pe lactaţii fiind reduse şi nesemnificative. Conţinutului mediu în substanţe 

proteice, este de 3,3 % pe lactaţie totală şi 3,29% pe lactaţie normală. Cantitatea de grăsime 

pe lactaţie totală s-a situat în jurul valorii de 252,94 kg, respectiv 221,18 kg pe lactaţie 

normală. Cantitatea totală de proteine a avut o valoare medie de 214,12 kg pe lactaţie totală 

şi 185,31 kg pe lactaţie normală. 

 În ceea ce priveşte materialul biologic studiat, din populaţia de vaci de lapte din rasa 

Brună de maramureş, acesta a prezentat valoriile medii ale producţiei cantitaive de lapte de 

3274,38 kg lapte pe lactaţie totală şi 3223,54  kg lapte pe lactaţie normală . 

Calitatea laptelui este pusă în valoare de un conţinut mediu de grăsime de 3,92 % pe 

lactaţie totală şi 4,00 % pe lactaţie normală şi de un conţinut proteic de 3,52% pe lactaţie 

totală şi 3,53% pe lactaţie normală . 

Conţinutului laptelui în substanţe grase şi proteice prezintă un caracter evolutiv 

aproape liniar, cantitatea medie de grăsime pe lactaţie totală fiind de 128,35 kg şi pe lactaţie 

normală 129,26 kg în timp ce cantitatea de proteină a fost de 115,84 kg pe lactaţie totală şi 

113,06 kg pe lactaţie normală. 
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 Cunoaşterea corelaţiei caracterelor este deosebit de importantă pentru precizarea 

obiectivului şi a metodei selecţiei. În acest scop, am calculat corelaţiile existente între 

principlalele însuşiri ale producţiei de lapte materialul biologic luat în studiu din ambele 

populaţii de vaci de lapte.. Bazaţi pe corelaţiile pozitive şi intense, obţinute în cadrul 

experimentului nostru, existente între cantitatea de grăsime şi cantitatea de lapte; conţinutul 

de grăsime şi cantitatea de proteină la majoritatea lactaţiilor analizate şi la ambele rase 

studiate, putem concluziona că, selecaţia aplicată după cantitatea de grăsime din lapte va 

conduce la ameliorarea concomitentă a celorlalte însuşiri cu care se corelează aceasta. 

 

CAPITOLUL VI 
CERCETĂRI PRIVIND INFLUEN ŢA SEZONULUI ASUPRA PRINCIPALIILOR 
INDICI DE CALITATE AI LAPTELUI LA O POPULA ŢIE DE VACI DE LAPTE 

DIN RASELE BĂLŢATĂ ROMÂNEASCĂ SIMMENTAL ŞI BRUNĂ DE 
MARAMURE Ş 

 

6.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXPERIMENTELOR 
 

Scopul cercetărilor noastre a fost acela de a evidenţia influenţa sezonului asupra 

parametrilor de calitate a laptelui provenit de la vaci crescute în sistem convenţional din 

ferma „A” şi vaci crescute în sistem organic în ferma „B”. 

 Aprecierea calităţii laptelui s-a făcut prin determinarea următorilor parametrii: 

grsimea G, proteinle P, lactoza, subsatnţa uscată negrasa SUN, numărul de celule somatice 

NCS, numărul total de germeni NTG şi retinolul în toate cele patru anotimpuri. 

 
                                               6.2 REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
 Efectele sezoanelor anului, ar trebui să fie luate în considerare  ca factori cu influenţe 

importante asupra parametrilor de calitate a laptelui. Sezoanele anului sunt relaţionate de 

cele mai multe cu  regimuri alimentare diferite. De acestea depinde natura şi calitatea 

furajelor care trebuie să corespundă  cerinţelor fiziologice a animalelor, modificările în 

compoziţia laptelui fiind mai mult legate de factorii de hrănire decât de cei genetici. 

 În urma rezultatelor obţinute am constat că însuşirile calitative ale laptelui au prezentat 

variaţii în funcţie de sezonul de producţie şi condiţiile de creştere (tabelele 26 şi 29). 
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 Conţinutul în grăsime este influenţat de rasă şi de specificul alimentaţiei, iar în cazul 

experimentelor noastre se constată că cel mai mic procent de grăsime s-a înregistrat vara la 

ambele populaţii luate în studiu, de 3,81±0,03% pentru populaţia din rasa Bălţată 

Românească şi 3,44±0,03% pentru populaţia din rasa Brună şi cel mai ridicat procent în 

sezonul de iarnă de 4,07±0,07% respectiv 4,13±0,13%  

 Conţinutul de proteină a prezentat valori cuprinse între 3,18±0,01% în sezonul de 

vară şi 3,32±0,04% în sezonul de iarnă la populaţia din rasa Bălţată Românească şi 

3,26±0,05% în perioada de vară şi 3,63±0,08% în perioada de iarnă pentru populaţia din 

rasa Brună, valorile scăzute a nivelului proteinei datorându-se modificărilor în regimul 

alimentar, în favoarea creşterii conţinutului raţiei în masă verde.Valorile scăzute ale lactozei 

din sezonul de vară de 4,49±0,08% pentru populaţia din rasa Bălţată Românească şi de 

4,55±0,05% şi pentru populaţia din rasa Brună, sunt o consecinţă a scăderii sintezei de 

lactoză la nivelul glandei mamare, care are loc în sezonul cald. Substanţa uscată negrasă 

SUN a fost influenţată de proporţia în care se găsesc proteinele, lactoza şi sărurile minerale, 

valorile fiind cuprinse între 8,65±0,04% iarna  şi 8,86±0,07% toamna, pentru populaţia din 

rasa Bălţată Românească şi între 8,4% în sezonul de toamna şi 9,04% în cel de iarnă pentru 

populaţia din rasa Brună. 

 Conţinutul în retinol (vitamina A) a prezentat în sezonul de vară cele mai ridicate valori la 

ambele populaţii, de 47,09±1,12 ug/100 ml la Bălţată Românească şi 50,05±1,31 ug/100 ml la Brună, 

valori care au fost influenţate de alimentaţia bogată în masă verde care este o sursă bogată în carotine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VI.1 Cromatograma HPLC de separare a retinolului din lapte la o populaţie de vaci de 
lapte din rasa Bălţată Românească Simmental 
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 Valorile NTG şi NCS s-au încadrat în limitele impuse de reglementările naţionale 

privind calitate şi igiena laptelui de vacă destinat procesării (NTG mai mic sau egal cu 

100.000/ml şi NCS  mai mic sau egal cu 400.000/ml). Cele mai ridicate valori ale NTG şi 

NCS s-au înregistrat în sezonul de vară la ambele populaţii de 74,45±4,51mii/ml, respectiv 

171,35±28,7mii/ml pentru Bălţată şi 96,4±12,03 mii/ml, respectiv 142±24,02 mii/ml pentru 

Bruna de Maramureş. 

 
CAPITOLUL VII 

CERCETĂRI PRIVIND AUTENTICITATEA PRODUSELOR ECOLOGICE 
OBŢINUTE DIN LAPTE DE VAC Ă 

     
             7.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXPERIMENTELOR 

 

Scopul cercetărilor noastre a fost acela de a evidenţia principalii indici de calitate a 

unor produse finite din lapte ecologic obţinut la ferma A.F. Mihalca V.  Ioana Petrova. 

Pentru evidenţierea calităţii produsului finit s-au urmărit: parametrii fizico-chimici 

(conţinutul de apă, procentul de grăsime, procentul de proteină) şi parametrii microbiologici 

(Escherichia coli, bacteriile coliforme şi stafilococi coagulazo pozitivi.) 

 

                        7.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

 Probele de brânză prelevate, din cele trei sortimente au corespuns din punct de 

vedere al stasului în vigoare cu privire la culoare: alb cu nuanţă gălbuie, fără corpuri străine, 

cu miros specific brânzei telemea, caşcavalului şi brânzei frământate. 

 În urma rezultatelor obţinute la sortimentul „Telemea ecologică de Petrova”, s-au 

evidenţiat un procent de umiditate mediu de 46,45%, un procent mediu de grăsime în 

substanţa uscată de 40,70% şi un procent mediu de NaCl de 3,33%.  

 Rezultatele obţinute în cazul „Cascavalului ecologic de Petrova” au evidenţiat un 

procent de umiditate de 41, 82%, procentul mediu de grăsime în substanţă uscată de 44,70% 

şi cel de sare de 2,92%.  

 Sortimentul de „Brânză ecologică frământată de Petrova” s-a evidenţiat calitativ, 

printr-un procent de umiditate de 42,86% apă, un procent de grăsime în substanţă uscată de 

45,79% şi un procent de sare de 2,62 %.  
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În cazule celor trei tipuri de brânză s-a constatat că E.coli  a fost absentă. Bacteriile 

coliforme în brânza frământată au prezentat o valoare medie de 7 ±3,24/g, iar în telemea de 

5 ±3,16/g. Pentru stafilococul coagulazo pozitiv, valorile înregistrate au fost <100. 

 În urma cercetărilor efectuate cu privire la parametrii de calitate ai produselor obţinute 

din lapte ecologic, se constată că aceştia corespund standardelor în vigoare atât din punct de 

vedere fizico- chimic, cât şi microbiologic, ceea ce face ca sortimentele de brânzeturi 

ecologice de Petrova să fie apreciate şi căutate de către consumatori (tabelele 32 şi 33). 

  

                                           CAPITOLUL VIII 
STUDIUL POLIMORFISMULUI PROTEINELOR MAJORE DIN LAPT E LA 
DOUĂ POPULAŢII DE TAURINE DIN RASELE B ĂLŢATĂ ROMÂNEASCĂ 

SIMMENTAL ŞI BRUNĂ DE MARAMURE Ş 
 

8.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 
 

 Scopul cercetărilor noastre a fost de a studia polimorfismul proteinelor majore din 

lapte la cele două populaţii de taurine aflate în experiment. 

Obiectivul principal a fost să determinăm profilul polimorfic al celor şase proteine 

majore din lapte, să stabilim structura genetică în cele două populaţii de vaci de lapte de 

rasă Bălţată Românească Simmental şi Brună de Maramureş. 

  

                                    8.3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
 Analiza profilelor electroforetice a scos în evidenţă la cei 6 loci ce codifică cele 6 

tipuri de proteine majore din lapte prezenţa unor alele comune, la ambele populaţii de vaci 

de lapte (tabel VIII.1). 

S-a constată că la cele două rase studiate s-au evidenţiat frecvenţe diferite ale alelelor 

la 4 din cei 6 loci studiaţi. Astfel frecvenţa alelelor asociate în diverse studii cu o calitate 

superioară a laptelui şi randamente superioare de obţinere a branzeturilor  (αS1-CN C, β-

CN A2, β-CN B, K-CN B, β-LG B) este mai mare în cazul rasei Brună în comparaţie cu rasa 

Bălţată Românească. Acest lucru este explicabil prin prisma faptului că rasa Brună de 

Marmureş s-a format din rasa Schwyz,  rasă care a fost ameliorată în direcţia creşterii 

calităţii laptelui, acesta fiind destinat în special procesării. Rasa Bălţată Romănească s-a 

format din rasele Simmental şi Sură de Stepă, rase ameliorate în directia producerii unei 

cantităţi mai mare de lapte. Acest lucru explică frecvenţe relativ mai mari a alelor ce au fost 
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asociate în diverse studii cu o cantitate mai mare de lapte (αS1-CN B, β-CN A1, β-LG A), în 

comparaţie cu cele observate la rasa Brună. 

Tabel/Table VIII.1 
Structura genetică la locusurile αS1-CN β-CN, αS2-CN, K-CN, α-LA, locusul β-LG la 

populaţiile de vaci de lapte din rasele  Bălţată Românească Simmental şi Brună de 
Maramureş 

 

 

                                              CAPITOLUL IX 
CERCETĂRI PRIVIND INFLUEN ŢA STĂRII FIZIOLOGICE ASUPRA 

PROFILULUI METABOLIC ŞI A PARAMETRILOR HEMATOLOGICI LA 
VACILE DE LAPTE 

 

9.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXPERIMENTELOR 
 

 Scopul cercetărilor noastre a fost acela de a evidenţia tabloul sangvin biochimic şi 

hematologic la materialul biologic luat în studiu şi modificările acestuia în funcţie de starea 

fiziologică. S-a urmărit profilul metabolic şi parametrii hematologici în ultima lună de 

gestaţie şi prima lună de lactaţie, care a fost împărţită în lactaţie timpurie (0-7 zile) şi 

lactaţie avansată (25-35 zile). Pentru stabilirea profilului metabolic au fost determinaţi 11 

parametrii: aspartat aminotransferaza (ASAT), gamaglutamiltransferaza (GGT), 

Bălţată Românească Simmental Brună de Maramureş Locusul Genotipuri 
 Nr. 

Indivizi/ 
genotipuri 

Frecvenţa 
genotipurilor 

Frecvenţa 
de genă 

Nr.  
Indivizi/ 

genotipuri 

Frecvenţa 
genotipurilor 

Frecvenţa 
de genă 

BB 30 0.75 17 0.68 
BC 7 0.17 5 0.20 

 
αS1-CN 

CC 3 0.08 

 
pB=0.84 
qc=0.16 3 0.12 

pB=0.78 
qc=0.22 

A1A1 7 0.17 2 0.08 
A1A2 16 0.40 3 0.12 

A2A2 11 0.28 14 0.56 

A1B 3 0.07 3 0.12 

A1C 1 0.03 - - 

 
 
 

β-CN 

A2B 2 0.05 

 
 

pA1=0.43 
qA2=0.50 
mB=0.06 
nC=0.01 

3 0.12 

 
 
pA1=0.20 
qA2=0.68 
mB=0.12 

 

AA 13 0.32 4 0.16 
AB 23 0.58 10 0.40 

 
K-CN 

BB 4 0.10 

 
pA=0.61 
qB=0.39 11 0.44 

 
pA=0.36 
qB=0.64 

α-LA BB 40 1 pB=1 25 1 pB=1 
AA 9 0.22 5 0.20 
AB 25 0.63 12 0.48 

 
β-LG 

BB 6 0.15 

 
pA=0.54 
qB=0.46 8 0.32 

 
pA=0.54 
qB=0.46 
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alaninaminotransferaza (ALAT), calciul (CA), magneziul (Mg), fosforul (P), ureea, 

colesterolul, proteinele totale (PT), albumina (ALB) şi gama globulina (γGLOB). Tabloul 

hematologic a fost alcătuit din 7 parametrii: numărul de globulele albe (WBC), numărul de 

eritrocite (RBC), hemoglobina (Hb), hematocritul (Ht), volumul eritrocitar mediu (VEM), 

hemoglobina eritrocitară medie (HEM), concentraţia în hemoglobină eritrocitară medie 

(CHEM). 

 

9.2 REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Rezultatele experimentului nostru au evidenţiat că gestaţia şi lactaţia timpurie sunt stări  

fiziologice care conduc la schimbări importante în variabilele hematologice (tabelele 54 şi 55). 

Variaţiile privind numărul leucocitelor au evidenţiat o creştere a acestora în gestaţie 

avansată la ambele populaţii de vaci de lapte, comparativ cu perioada de lactaţie timpurie 

când s-au înregistrat cele mai scăzute valori, valorile în gestaţie avansată fiind de  11,62 ± 

0,26 x103/ mm3, pentru populaţia din rasa Bălţată Românească Simmental,respectiv 11,28 ± 

0,28 x103/ mm3 pentru populaţia din rasa brună de Maramureş, numărul total al leucocitelor 

prezentând creşteri abia după 10 zile de la parturiţie. 

Nivelului RBC a crescut în gestaţie avansată datorită  creşterii fetale accentuate în 

această perioadă care necesită o cantitate mai mare de oxigen, valorile obţinute fiind de 

5,99 ± 0,07 x106/mm3 la populaţia de vaci din rasa Bălţată Românească şi 6,62 ± 0,07 

x106/mm3 la populaţia de vaci din  Bruna de Maramureş.  

Nivelul scăzut al hemoglobinei Hb în perioada de gestaţie avansată, comparativ cu 

perioada de lactaţie avansată, la populaţia de vaci din rasa Bălţată Românească, se 

datorează faptului că în gestaţie avansată organismul femel mobilizeză hemoglobină în 

circulaţia fetală şi a faptului că durata medie de viaţă a eritrocitelor din sângele femelelor 

gestante comparativ cu cele aflate în perioada de lactaţie este redusă . 

Valoarea crescută a hematocritului Ht în perioada de gestaţie avansată, la ambele 

populaţii de vaci de lapte este determinată de creşterea în volum a eritrocitelor (RBC), care 

la rândul lor a determinat creşterea volumului de apă în timpul gestaţiei,  valoriile Ht în 

această perioadă fiind de 27,31±0,29% la Bălţată Românească şi 31,4 ± 0,34% la Brună.        

Nivelul indicilor eritrocitari VEM, HEM ŞI CHEM a fost influenţat în cazul ambelor rase 

de valorile hemoglobinei Hb şi a hematocritului Ht, existând o legătură  între volumul 
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eritrocitar mediu VEM şi hemoglobina eritrocitară medie HEM, în sensul că o creştere a 

VEM în lactaţie timpurie a determinat o creştere a HEM în aceeaşi stare fiziologică şi 

scăderea VEM în gestaţie avansată a atras după sine şi scăderea valorii HEM.. 

 În urma rezultatelor obţinute, se observă faptul că valorile celor 11 parametrii 

biochimici sangvini urmăriţi se încadrează în limitele citate de literatura de specilitate, iar 

diferenţele se datorează modificărilor de ordin metabolic la care organismul animal este 

supus în timpul gestaţiei şi lactaţiei (tabelele IX.1 şi IX.2). 

Tabel/ Table IX.1 

Valoriile medii şi variabilitatea parametrilor biochimici din sânge  în funcţie de starea 
fiziologică la rasa populaţia de vaci de lapte din rasa Brună de Maramureş 

 

ASAT- aspartaminotransferaza; GGT- gammaglutamiltransferaza; ALAT  –Alaninaminotransferaza; Ca- Calciu; Mg- Magneziu; P- Fosfor; BUN- 
Ureea; Colesterol; PT- Proteine totale; ALB - Albumina; γGlob- gamaglobulina;  ;  ; * Smith, 2009; ** University  Davis of California , 2011; *** 
Radostis, 2007; 

Tabel/ Table IX.2 

Valoriile medii şi variabilitatea parametrilor biochimici din sânge  în funcţie de starea 
fiziologică la populaţia de vaci de lapte din rasa Bălţată Românească  

ASAT- aspartaminotransferaza; GGT- gammaglutamiltransferaza; ALAT  –Alaninaminotransferaza; Ca- Calciu; Mg- Magneziu; P- Fosfor; BUN- 
Ureea; Colesterol; PT- Proteine totale; ALB - Albumina; γGlob- gamaglobulina; * Smith, 2009; ** University  Davis of California , 2011; *** 
Radostis, 2007; 

 

Gestaţie avansată /  
Late gestation 

Lactaţie timpurie (0-7 zile)/ 
Early lactation (0-7 days) 

Lactaţie (25-35 zile) 
Lactation (25-35 days) 

Variabile/ Variables 

 
Specificaţie 

Specification 

 
 

UM 

 
 
n 

 
Limite 

fiziologice 
X ± sx V% X ± sx V% X ± sx V% 

ASAT U/L 42 43-127* 48.86 ± 0.45 5.99 52.73 ± 0.63 7.71 46.6 ± 0.52 7.33 
GGT U/L 42 15-38* 24.84 ± 0.30 7.93 28.05 ± 0.28 6.47 22.55 ± 0.27 7.76 

ALAT U/L 42 11-40** 24.5 ± 0.40 10.69 23.15 ± 0.48 13.44 26.7 ± 0.36 8.80 
Ca mg/dl 42 8.5-11.6** 10.05 ± 0.05 3.28 9.17 ± 0.04 3.38 9.64 ± 0.05 3.52 
Mg mg/dl 42 1.7-2.87*** 2.8 ± 0.02 5.16 2.37 ± 0.01 5.35 2.71 ± 0.03 5.90 
P mg/dl 42 4.95-6.8** 5.84 ± 0.05 5.72 6.11 ± 0.06 7.19 5.54 ± 0.02 5.77 

Uree mg/dl 42 6-27*** 24.95 ± 0.24 6.36 22.35 ± 0.34 10.06 28.6 ± 0.29 6.62 
Colesterol mg/dl 42 65-220 *** 125.15 ± 1.27 6.28 135.75 ± 0.80 3.86 185.7 ± 0.90 3.16 

PT g/dl 42 5.7-8.1 *** 7.20 ± 0.04 4.30 6.2 ± 0.01 1.29 6.60 ± 0.05 5.45 
ALB g/dl 42 2-4 *** 4.05 ± 0.03 5.67 2.9 ± 0.03 8.89 3.26 ± 0.02 4.98 
γGlob g/dl 42 1.7-3.4** 2.27 ± 0.01 3.96 2.51 ±0.02 7.17 2.12 ± 0.01 3.30 

Gestaţie avansată /  
Late gestation 

Lactaţie timpurie (0-7 zile)/ 
Early lactation (0-7 days) 

Lactaţie (25-35 zile) 
Lactation (25-35 days) 

Variabile/ Variables 

 
Specificaţie 

Specification 

 
UM 

 
n 
 

 
Limite 

fiziologice 
X ± sx V% X ± sx V% X ± sx V% 

ASAT U/L 50 43-127* 53.58 ± 0.36 4.79 57.11 ± 0.43 5.53 49.06 ± 0.76 10.98 
GGT U/L 50 15-38* 29.56 ± 0.70 16.87 34.62 ± 0.68 13.89 28.94 ± 0.36 8.81 

ALAT U/L 50 11-40** 22.06 ± 0.28 9.17 20.14± 0.54 19.16 24 ± 0.30 9.09 
Ca mg/dl 50 8.5-11.6** 9.39 ± 0.13 10.09 8.41 ± 0.07 6.10 9.12 ± 0.15 12.11 
Mg mg/dl 50 1.7-2.87 *** 2.81 ± 0.06 15.10 2.39 ± 0.03 10.34 2.66 ± 0.02 7.33 
P mg/dl 50 4.95-6.8** 5.28 ± 0.01 2.51 6.08 ± 0.02 2.34 5.80 ± 0.05 6.14 

Uree mg/dl 50 6-27*** 23.16 ± 0.32 9.85 20.42 ± 0.17 6 24.96 ± 0.38 10.96 
Colesterol mg/dl 50 65-220 *** 111.06 ±1.14 7.26 115.3 ± 0.62 3.38 134.7 ± 3.78 19.89 

PT g/dl 50 5.7-8.1 *** 6.80 ± 0.08 8.99 6.27 ± 0.04 5.56 6.4 ± 0.04 5.30 
ALB g/dl 50 2.1-4 *** 2.71 ± 0.01 5.09 2.13 ± 0.03 10.87 2.61 ± 0.01 5.09 
γGlob g/dl 50 1.7-3.4** 1.94 ± 0.04 15.24 2.31 ± 0.03 11.91 1.92 ± 0.01 5.98 
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Activitatea crescută a aspartaminotransferazei ASAT şi gamaglutamiltransferazei GGT 

în perioada de gestaţie avansată şi lactaţie timpurie (0-7 zile), la ambele populaţii luate în 

studiu, se datorează faptului că în timpul gestaţiei, enzimele din clasa aminotransferazelor 

au rol în supravieţuirea şi dezvoltarea embrionului şi a fetusului, iar în lactaţie timpurie 

creşterea niveluli seric al ASAT şi GGT este o consecinţă a stresului de parturiţie şi de 

declanşare a lactaţiei. 

Creşterea nivelului calciului Ca în cea de-a doua perioada de lactaţie la ambele 

populaţii  la valoarile de de 9,12±0,15 mg/dl la rasa Bălţată Românească Simmental şi 

9,64±0,05 mg/dl la Bruna de Maramureş, reprezintă un mecanism fiziologic care se 

realizează prin amplificarea absorbţiei calciului sub acţiunea vitaminei D cât şi prin 

mobilizarea osoasă a calciului sub acţiunea parathormonului. 

Nivelul seric al proteinelor totale PT şi albuminei ALB, a prezentat o scădere în 

perioada de lactaţie timpurie la ambele populaţii de vaci de lapte, datorită faptului că 

rezervele corporale de proteine sunt mobilizate pentru furnizarea aminoacizilor necesari 

sintezei proteinei laptelui. 

Valoarile crescute a  globulinelor plasmatice γGLOB în perioada de lactaţie timpurie, 

de 2,31±0,03mg/dl la populaţia din rasa Bălţată Românească şi 2,51 ± 0,02mg/dl la 

populaţia de vaci din  rasa Brună de Maramureş, demonstrează faptul că se asigură 

transmiterea imunităţii pasive la nou născut. 

Concentraţia de uree serică scăzută, la ambele rase, în perioada de lactaţie timpurie, se 

datorează cantităţii crescute de proteine de care are nevoie glanda mamară pentru producţia 

de lapte. Consumul redus de substanţă uscată din această perioadă a dus la scăderea 

absorbţiei amoniacului, care a determinat modificări în metabolismul ureei în rumen. 

Creşterea nivelului colesterolullui în perioada de lactaţie cuprinsă în intervalul de     

25-35 zile, la ambele populaţii, la valorile de  134,7±3,78 mg/dl la BRS şi de 185,7± 

0,90mg/dl  la BM, se datorează intensificării catabolismului lipidelor care are loc odată cu 

avansarea în lactaţie.  

În urma rezultatelor obţinute, s-a constatat faptul că valorile parametrii hematologici şi 

biochimici sangvini urmăriţi la rasele de vaci luate în studiu se  încadrează în limitele citate 

de literatura de specialitate, variaţiile acestora fiind influenţate de starea fiziologică.  
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CAPITOLUL X 
CERCETĂRI PRIVIND INFLUEN ŢA SEZONIERĂ ASUPRA PROFILULUI 

METABOLIC ŞI HEMATOLOGIC LA VACILE DE LAPTE 
 

10.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXPERIMENTELOR 
 
 Scopul cercetărilor noastre a fost acela de a evidenţia tabloul sangvin biochimic şi 

hematologic la rasele Bălţată Românească şi Brună de Maramureş şi modificările sezoniere 

ale acestora în funcţie de factorii climatici. 

Pentru stabilirea profilului metabolic au fost determinaţi 10 parametrii: aspartat 

aminotransferaza (ASAT), gamaglutamiltransferaza (GGT), alaninaminotransferaza 

(ALAT), calciul (CA), magneziul (Mg), fosforul (P), ureea, colesterolul, proteinele totale 

(PT) şi albumina (ALB). Tabloul hematologic a fost alcătuit din 7 parametrii: numărul de 

globulele albe (WBC), numărul de eritrocite (RBC), hemoglobina (Hb), hematocritul (Ht), 

volumul eritrocitar mediu (VEM), hemoglobina eritrocitară medie (HEM), concentraţia în 

hemoglobină eritrocitară medie (CHEM).  

 În urma rezultatelor obţinute, din datele redate în tabelele 62 şi 66 se observă 

faptul că valorile parametrii hematologici urmăriţi la rasele de vaci luate în studiu se  

încadrează în limitele citate de literatura de specilitate, iar  diferenţele dintre cele patru 

sezoane  reprezintă adaptările organismului animal la condiţiile de mediu şi management 

specifice celor două sisteme de creştere şi valorile obţinute nu intră în sfera patologicului. 

 Valoarea ridicată a numărului de leucocite WBC înregistrată în sezonul de vară la 

ambele populaţii luate în studiu se explică prin creşterea secreţiei de cortizol  şi implicit a 

stresului, ca urmare a dezvoltării excesive a numărului agenţilor patogeni care afectează 

organismul animal şi prin creşterea vâscozităţii sângelui, care poate duce la efecte alergice, 

care induc producţia de WBC. 

 Scăderea numărului de eritrocite RBC în timpul în sezonul de vară, la cele două 

populaţii studiate, este asociată cu creşterea consumului de apă şi reducerea aportului de 

oxigen, care  reprezintă răspunsul fiziologic al organismului pentru a-şi putea menţine 

echilibrul termic în condiţii de temperaturi ridicate. De asemenea stresul termic duce la 

scăderea nivelului de ACTH, care la rândul său acţionează prin reducerea numărului de 

eritrocite RBC. 
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 Nivelul hemoglobinei Hb, dependent de numărul eritrocitelor, a scăzut la ambele 

rase odată cu creşterea temperaturii şi scăderea numărului de eritrocite. Astfel, la rasa 

Bălţată Românească  nivelul Hb a fost cuprins între 9,29 g/dl în sezonul de vară şi 9,84g/dl 

în sezonul de primăvară, în timp ce la rasa Brună de Maramureş , nivelul Hb a fost cuprins 

între 9,56 g/dl în sezonul de vară şi 9,82 g/dl în sezonul de iarnă.  Valorile Ht au prezentat o 

valoare minimă în sezonul cald când temperaturile au fost ridicate şi una maximă în 

perioada de primăvară, la ambele populaţii de vaci de lapte. Explicaţia acestui fenomen o 

reprezintă creşterea volumului de apă consumat care duce automat la creşterea în volum a 

eritrocitelor, concomitent cu apariţia unei hemodiluţii, situaţie citată şi de alţi autori.  

Nivelul volumului eritrocitar mediu VEM (45,63-49,45 fl – rasa BRS; 45,52-46,21 fl 

rasa BM, al hemoglobinei eritrocitare medii HEM (16,58-17,79 pg – rasa BR;       15,45-

15,90 pg rasa BM,) şi al concentraţiei în hemoglobină eritrocitară medie CHEM (35,47-

37,37 g/100 ml rasa BR,; 33,72-34,97 g/100 ml rasa BM), au fost influenţate în cazul 

ambelor populaţii de valorile sezoniere ale hemoglobinei Hb şi a hematocritului Ht, dar s-au 

încadrat în  limitele citate de litaratura de specialitate. 

În urma rezultatelor obţinute, se observă faptul că valorile celor 11 parametrii 

biochimici sangvini urmăriţi se încadrează în limitele citate de literatura de specilitate,  

(tabelele X.1 şi X.2). 

Tabel/Table X.1 
 

Valoriile medii şi variabilitatea parametrilor biochimici din sânge  în funcţie de sezon la 
populaţia de vaci delapte din rasa Bălţată Românească -Simmental 

ASAT- aspartaminotransferaza; GGT- gammaglutamiltransferaza; ALAT  –Alaninaminotransferaza; Ca- Calciu; Mg- Magneziu; P- Fosfor; BUN- Ureea; 
Colesterol; PT- Proteine totale; ALB - Albumina; γGlob- gamaglobulina;  * Smith, 2009; ** University  Davis of California , 2011; *** Radostis, 2007; 

Primăvara 
Spring 

Vara 
Summer 

Toamna 
Autumn 

Iarna 
Winter 

Variabile/ Variables 

 
Specificaţie 
Specificatio

n 

 
UM 

 
n 
 

 
 

Limite 
fiziologice 

X ± sx V% X ± sx V% X ± sx V% X ± sx V% 

ASAT U/L 50 43-127* 48.43 ± 0.58 8.49 51.36 ± 0.31 4.30 48.50 ± 0.59 8.67 47.7 ± 0.38 5.67 

GGT U/L 50 15-38* 28.79 ± 0.27 6.12 30.07 ± 0.20 4.84 28.87 ± 0.24 5.94 28.02 ± 0.18 4.59 

ALAT U/L 50 11-40** 23.51 ± 0.27 8.16 24.67 ± 0.29 8.59 23.64 ± 0.22 6.80 23.41 ± 0.22 6.80 

Ca mg/dl 50 8.5-11.6** 9.24 ± 0.08 6.55 9.40 ± 0.05 4.35 9.21 ± 0.04 3.48 9.14 ± 0.095 4.16 

Mg mg/dl 50 1.7-2.87*** 2.33 ± 0.02 6.33 2.39 ± 0.02 7.18 2.29 ± 0.01 5.87 2.45 ± 0.01 4.32 

P mg/dl 50 4.95-6.8** 6.21 ± 0.11 13.46 5.97 ± 0.09 10.8
8 

6.26 ± 0.02 3.21 6.47 ± 0.02 2.78 

Uree mg/dl 50 6-27*** 20.88 ± 0.20 7 22.36 ± 0.12 3.93 21.38 ± 0.26 8.7 20.38 ± 0.11 3.92 

Colesterol mg/dl 50 65-220 *** 112.54 ± 0.60 3.83 109.24 ± 0.74 4.85 113.75 ± 0.87 5.41 116.46 ± 
0.38 

2.32 

PT g/dl 50 5.7-8.1 *** 6.93 ± 0.09 9.62 7 ± 0.03 3.73 6.9 ± 0.05 5.58 6.76 ± 0.03 4.02 

ALB g/dl 50 2-4 *** 2.62 ± 0.04 10.96 2.91 ± 0.02 5.88 2.73 ± 0.02 6.45 2.53 ± 0.03 9.04 
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Tabel/Table X.2 

 

 Valoriile medii şi variabilitatea parametrilor biochimici din sânge  în funcţie de sezon la 
rasa Brună de Maramureş 

 

ASAT- aspartaminotransferaza; GGT- gammaglutamiltransferaza; ALAT  –Alaninaminotransferaza; Ca- Calciu; Mg- Magneziu; P- Fosfor; BUN- 
Ureea; Colesterol; PT- Proteine totale; ALB - Albumina; γGlob- gamaglobulina;  * Smith, 2009; ** University  Davis of California , 2011; *** 
Radostis, 2007; 

 
 

 Creşterea nivelului seric al ASAT, GGT şi ALAT  în sezonul de vară reprezintă o 

adaptare a organismului animal la temperaturi ridicate, deoarece, temperaturile ridicate 

măresc  viteza de reacţie a proceselor fiziologice.   

 Rezultatele obţinute în cadrul experimentului nostru au evidenţiat o creştere a 

concentraţiei calciului seric în sezonul de vară, ca urmare a faptului că în alimentaţia de 

vară a animalelor a fost introdus fânul de lucernă, care este o sursă bogată în substanţe 

minerale, mai ales Ca. În ceea ce priveşte nivelul magneziului Mg, resorbţia  acestuia la 

nivelul  rumenului a scăzut din cauza aportului mai mare de calciu şi mai scăzut de fosfor.  

Scăderea concentraţiei fosforului în perioada de vară, înregistrată la ambele populaţii este 

atribuită creşterii consumului de leguminoase bogate în ulei, care conţin acid fitic şi care 

împiedică absorbţia completă a fosforului P.  

 Creşterea nivelului de proteine serice în sezonul de vară, a fost o consecinţă a 

pierderii lichidelor extracelulare ca urmare a temperaturii crescute a mediului ambiant şi a 

introducerii în alimentaţie a fânurilor de leguminoase, care au determinat o creştere a 

nivelului de proteine totale serice. 

 Nivelul crescut al concentraţiei de colesterol în sezonul rece al anului, a fost o 

consecinţă a creşterii secreţiei de hormoni tiroidieni, care cresc metabolismul bazal pentru 

ca animalele să îşi poată asigura termoreglarea în condiţii de temperatură scăzute.  

 

Primăvara 
Spring 

Vara 
Summer 

Toamna 
Autumn 

Iarna 
Winter 

Variabile/ Variables 

 
Specificaţie 

Specification 

 
UM 

 
n 
 

 
 

Limite 
fiziologice X ± sx V% X ± sx V% X ± sx V% X ± sx V% 

ASAT U/L 42 43-127* 46.27 ± 0.26 3.73 49.75 ± 0.23 3.11 46.12 ± 0.35 4.92 45.27 ± 0.37 5.32 
GGT U/L 42 15-38* 23.25 ± 0.31 8.77 24.12 ± 0.25 6.84 23.55 ± 0.46 12.86 22.91 ± 0.37 10.5 

ALAT U/L 42 11-40** 24.28 ± 0.23 6.34 25.17± 0.20 7.70 24.69 ± 0.29 7.73 23.23 ± 0.44 12.4 
Ca mg/dl 42 8.5-11.6** 9.68 ± 0.07 5.06 9.99± 0.07 5.10 9.62 ± 0.11 7.79 9.19 ± 0.06 4.78 
Mg mg/dl 42 1.7-2.87*** 2.63 ± 0.02 6.84 2.61 ± 0.03 8.42 2.68 ± 0.02 5.90 2.71 ± 0.02 4.79 
P mg/dl 42 4.95-6.8** 5.86 ± 0.01 1.87 5.82 ± 0.07 8.07 5.90 ± 0.02 3.22 6 ± 0.04 5.16 

Uree mg/dl 42 6-27*** 21.22 ± 0.20 6.26 22.18 ± 0.17 5.04 21.65 ± 0.21 6.51 20.91 ± 0.12 4.01 

Colesterol mg/dl 42 65-220 *** 110.02 ± 0.91 5.40 108.53± 0.73 4.37 111.86 ± 0.98 5.72 112.95 ± 0.25 1.45 
PT g/dl 42 5.7-8.1 *** 6.9 ± 0.02 2.75 6.95 ± 0.04 3.88 6.74 ± 0.05 5.04 6.47 ± 0.07 7.10 

ALB g/dl 42 2-3.6 *** 2.44 ± 0.04 12.29 2.92 ± 0.05 12.8 2.42 ± 0.04 11.98 2.28 ± 0.04 14.0 
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CAPITOLUL XI 
CERCETĂRII PRIVIND EVALUAREA STRESULUI OXIDATIV ÎN FUNC ŢIE DE 

STAREA FIZIOLOGIC Ă LA VACILE DE LAPTE 
 

11.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXPERIMENTELOR 
 

Scopul cercetărilor noastre a fost acela de urmări dacă  stresul oxidativ şi antioxidant este 

implicat în cursul trecerii de la perioada de gestaţie avansată la perioada de lactaţie timpurie şi 

lactaţia propriu-zisă. Evaluarea stresului oxidativ şi statusului antioxidant s-au făcut prin 

determinarea enzimelor antioxidante glutation peroxidaza GPx şi superoxid dismutaza SOD.  

11.3 REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
 Nivel scăzut de enzime antioxidante obţinute în experimentul nostru la începutul 

perioadei de lactaţie (tabele 70 şi 72) confirmă faptul că stresul oxidativ creşte în timpul 

perioadei postpartum. Creşterea stresului oxidativ determină creşterea continuă a produşilor 

de peroxidare lipidică şi scăderea concentraţiilor de antioxidanţi, deoarece cerinţele  

metabolice asociate cu perioadele de parturiţie şi lactaţie timpurie  duc la creşterea  

nivelului de specii reactive ale oxigenului (ROS).. 

Nivelurile enzimei antioxidante GPx a scăzut imediat după parturiţie înregistrându-se 

valori ale acesteia de 73,29±2,60 U/gHb, la rasa Bălţată Românească (tabelul XI.1) şi de 

71,3±2,06 U/gHb şi la rasa Brună de Maramureş (tabelul XI.2), deoarece imediat după 

fătare nivelul speciilor reactive ale oxigenului au crescut şi au determinat o scădere în 

capacitatea antioxidantă a enzimei. 

Tabelul/ Table XI.1 

Valoriile medii şi variabilitatea ale GPx şi SOD în funcţie de starea fiziologică la  rasa 
Bălţată Românească   

GPx- glutationperoxidaza; SOD- superoxiddismutaza; GPx- glutationperoxidase; SOD- superoxid dismutase 

/ Parameters  
GPx SOD 

/ Variables 

 
Specificaţie 

 

 
 

UM 

 
 
n 

X ± sx V% X ± sx V% 

Late gestation 
 

U/g Hb 
 

50 
 

81.3 ± 1.86 
 

16.18 
 

1878.61 ± 48.49 
 

18.25 

Early lactation 0-7 days 
 

U/g Hb 
 

50 
 

73.29 ± 1.42 
 

13.76 
 

1786.52 ± 41.82 
 

16.55 

Lactation 25-35 days 
 

U/g Hb 
 

50 
 

79.21 ± 2.15 
 

19.22 
 

1828.52 ±59.12 
 

22.86 
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Enzima antioxidantă SOD a prezentat cele mai scăzute valori în perioada de lactaţie 

timpurie de 1786,52±76,36 U/gHb la rasa Bălţată Românească (tabelul XI.1) şi 

1646,96±48,97 U/gHb la rasa Brună de Maramureş (tabelul XI.2) deoarece imediat după 

fătare nivelul speciilor reactive ale oxigenului au crescut şi au determinat o scădere în 

capacitatea antioxidantă a enzimei. 

Tabelul/ Table XI.2 

Valoriile medii şi variabilitatea ale GPx şi SOD în funcţie de starea fiziologică la  rasa 
Brună de Maramureş   

 

GPx- glutationperoxidaza; SOD- superoxiddismutaza; GPx- glutationperoxidase; SOD- superoxid dismutase 
 
 Nivel scăzut de enzime antioxidante obţinute în experimentul nostru la începutul 

perioadei de lactaţie confirmă faptul că stresul oxidativ creşte în timpul perioadei 

postpartum. Creşterea stresului oxidativ a determinat creşterea continuă a produşilor de 

peroxidare lipidică şi scăderea concentraţiilor de antioxidanţi, deoarece cerinţele  

metabolice asociate cu perioadele de parturiţie şi lactaţie timpurie  duc la creşterea  

nivelului de specii reactive ale oxigenului (ROS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parametrii/  
GPx SOD 

Variabile/  
 

Specification 

 
 

UM 

 
 
n 

X ± sx V% X ± sx V% 
Gestaţie avansată 

 
 

U/g Hb 
 

42 
 

76.13 ± 0.06 
 

7.53 
 

1756.33 ± 18.48 
 

6.82 
Lactaţie (0-7 zile) 

 
 

U/g Hb 
 

42 
 

71.3 ± 1.31 
 

11.92 
 

1646.96 ± 29.25 
 

11.51 
Lactaţie  (25-35 zile) 

 
 

U/g Hb 
 

42 
 

75.66 ± 1.03 
 

8.90 
 

1748.66 ± 23.01 
 

8.53 
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CONCLUZII  
 
 
 
 

Cercetările noastre au evidenţiat faptul că, valorile obţinute ale profilului metabolic 

şi hematologic la ambele populaţii de vaci de lapte luate în studiu se încadrează în limitele 

citate de literatura de specialitate. Influenţa sezonului asupra acestora duce la variaţii ale 

valorilor obţinute, însă aceste variaţii reprezintă adaptarea organismului animal la condiţiile 

de mediu, asigurând echilibrul dinamic. 

Statusul fiziologic şi influenţa unor factori asupra profilului metabolic la vacile de 

lapte este foarte important de cunoscut, deoarece anumite perturbări ale acestora duc la 

afectarea stării de sănătate a vacilor, care afectează negativ producţia şi reproducţia, iar în 

final rentabilitatea unităţilor. 
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