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INTRODUCERE 

Evenimentele de la nivel global legate de etichetarea frauduloasă şi falsurile 

alimentare sunt în continuă creştere iar comerţul alimentar este frecvent perturbat de 

neconformităţi sub aspectul siguranţei şi calităţii produselor. Recentele controverse 

legate de scandalul cărnii de cal au dus la controale şi monitorizări mai frecvente a 

autenticităţii produselor comercializate pe piaţa unică Europeană. Expresia « produs 

autentic » se referă la « produsul intact căruia nu i s-au adăugat ingrediente inferioare 

sau improprii calităţii normale a produsului ». În cazul cărnii, este considerat ca fraudă 

economică substituirea parţială sau totală a materiei prime cu o alta mai ieftină în 

scopul câştigului financiar. Deşi aceste practici nu reprezintă în cele mai multe cazuri 

un risc pentru sănătatea publică, ele pot să ducă la înşelarea consumatorului şi 

încălcarea credinţelor religioase. 

Prin urmare este foarte important ca informaţiile primite de la producător să 

reflecte conţinutul adevărat pe eticheta produsului pentru ca şi consumatorul să poată 

alege acela ce deţine calităţile căutate. Consumatorii din ziua de azi au devenit 

conştienţi de pericolele la care se pot expune de aceea calitatea şi siguranţa produselor 

este un deziderat ce trebuie de cele mai multe ori specificat prin etichetă. La nivel 

mondial numeroase tehnici analitice au fost aplicate în ultimul timp pentru a testa 

autenticitatea diferitelor produse alimentare. Cele mai importante s-au dovedit a fi cele 

bazate pe analiza proteinelor utilizând tehnici imunologice şi cele de ADN utilizând 

metodele electroforetice. Reacţia în lanţ a polimerazei (PCR) a devenit una dintre cele 

mai aplicate tehnici în identificarea calităţii şi autenticităţii produselor datorită 

specificităţii crescute şi limitelor crescute de detecţie. Această tehnică utilizează 

secvenţe specifice de ADN, numite markeri moleculari în cadrul unor gene relevante 

pentru producţie sau caracteristice pentru specie.  

Stabilirea calităţii şi autenticităţii produselor din carne se poate realiza prin 

analiza unor markeri biochimici şi moleculari particulari fiecăror sortimente în parte. 

Cunoaşterea acestor particularităţi de produs este foarte importantă datorită faptului că 
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stă la baza selecţiei biomarkerilor de produs şi poate facilita alegerea metodelor de 

analiză.  

Teza de faţă constituie un prim pas în vederea certificării unor markeri 

biochimici şi moleculari din cadrul filierei de producţie carne şi preparate din carne ce 

ulterior vor putea fi selecţionaţi la nivelul unităţilor de control în vederea atestării 

autenticităţii şi calităţii. De asemenea, cunoaşterea din domeniul abordat este mult 

dezvoltată pe baza investigaţiilor realizate şi a metodelor de analiză testate şi validate 

ce pot fi practicate în orice laborator acreditat în tehnica de analiză moleculară.   

În vederea realizării acestui deziderat s-au propus atingerea următoarelor 

obiective:  

 Stabilirea metodelor eficiente de extracţie ADN în vederea realizării optime 

a tehnicii PCR simplex şi multiplex, de identificare a speciei în produsele din carne 

prin testarea unor markeri moleculari specifici; 

 Stabilirea unui protocol PCR funcţional şi rapid pentru evaluarea 

autenticităţii unor preparate din carne obţinute în arealul studiat şi verificarea 

etichetării corespunzătoare a produselor; 

 Evaluarea prin tehnica de spectroscopie în infraroşu a principalilor markeri 

biochimici compoziţionali a cărnii de bovină, suină, pasăre şi a preparatelor din carne; 

 Identificarea sexului în carnea obţinută de la bovine prin tehnica moleculară 

PCR şi evaluarea comparativă a particularităţilor compoziţionale în funcţie de sexul 

speciei producătoare. 

Structurarea cercetării: 

Studiul de faţă este divizat în 6 capitole, organizate în două părţi principale. 

Partea I – Stadiul actual al cunoaşterii se compune din primele două capitole şi este 

urmată de  Partea a II-a de Cercetări Proprii alcătuită din patru capitol. Teza cuprinde 

198 de pagini, cu 53 de figuri şi 33 de tabele, structurate şi redactate în conformitate 

cu cerinţele şi  standardele prevăzute de către Şcoala doctorală USAMV Cluj-Napoca. 

Lista  bibliografică cuprinde 255 de  titluri. 

Prima parte se referă la stadiul actual al cunoaşterii  în domeniul Controlul 

alimentelor, cu primul capitol oferind informaţii despre biomarkerii implicaţi în 
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calitatea şi autenticitatea produselor din carne şi metode utilizate în vederea 

evidenţierii acestora. Al doilea capitol se referă la metode de testare a parametrilor 

compoziţionali din carne şi produse din carne regăsite pe piaţa din România. 

Partea a doua a tezei este menită să redea rezultatele cercetărilor proprii. Ea 

debutează cu motivaţia alegerii acestei teme de cercetare, precum  a scopului  şi a 

obiectivelor generale propuse. Prezentarea părţii experimentale s-a realizat în 

capitolele trei, patru şi cinci fiind urmată de concluziile generale şi recomandări în 

capitolul şase.  

Capitolul III al cercetărilor proprii a vizat testarea unor protocoale de extracţie 

ADN din carnea ca atare dar şi din  preparate din carne supuse tratamentelor termice  cu 

validarea celei mai eficiente în ceea ce priveşte aspectele de cantitate, puritate, rezultat 

în urma aplicării tehnicii PCR. Pentru realizarea cu  succes a tehnicii PCR, ADN-ul 

extras trebuie să îndeplinească câteva caracteristici esenţiale, astfel în acest sens s-au 

propus următoarele obiective: 

 Evaluarea cantităţii şi purităţii ADN extras din diferite probe de carne şi 

preparate din carne utilizând trei kituri cu specificitate diferită;  

 Evaluarea comparativă a metodelor de extracţie testate în funcţie de 

cantitate, puritate, rezultat în urma aplicării tehnicii PCR; 

 Validarea celei mai eficiente metode de extracţie ADN în cazul 

preparatelor din carne obţinute la temperaturi crescute de procesare.  

În cazul valorilor cantităţilor şi purităţii ADN înregistrate la metodele de 

extracţie din carne nu s-au identificat diferenţe semnificative din punct de vedere 

statistic (p>0.05) pentru nici unul dintre cele trei kituri. Din punct de vedere statistic, 

pentru valorile cantităţilor şi purităţii ADN  înregistrate la preparatele din carne 

supuse extracţiei cu cele trei kituri testate, s-au identificat diferenţe semnificative 

(p<0.05) între kitul de extracţie Bioline şi kitul Sure Food, respectiv între kitul Bioline 

şi kitul FastID. 

 În concluzie, putem afirma faptul că din punct de vedere al eficienţei în 

realizarea tehnicii PCR, ADN-ul extras cu kitul I (Bioline)  din produsele din carne 

tratate termic s-a dovedit a fi net superior, benzile obţinute fiind clare şi neexistând 
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produşi secundari sau nespecifici în reacţie, iar utilizarea celor trei kituri comerciale se 

poate realiza cu încredere în cazul cărnii ca atare. 

 

Fig. 1 :Rezultatele amplificării cu primeri specifici de vacă la probele de ADN  

extrase cu kitul I 

 Capitolul IV a presupus evaluarea şi caracterizarea markerilor biochimici de 

specificitate compoziţională în unele produse din carne provenite de la mai multe 

specii (vită, porc, pasăre, oaie) urmărind modificările parametrilor de calitate 

(proteină, grăsime şi apă) în funcţie de regiuni anatomice şi sex. La baza scopului 

propus au stat următoarele obective specifice: 

 Testarea şi validarea unui protocol PCR de identificare a sexului în cazul 

cărnii de bovină; 

 Aprecierea markerilor biochimici în cadrul cărnii de vită relaţionat cu sexul 

animalului furnizor al materiei prime; 

 Aprecierea markerilor biochimici în cadrul cărnii de porc şi pasăre analiză 

pe diferite regiuni anatomice; 

 Evaluarea principalilor parametrii compoziţionali la diferite sortimente de  

preparate din carne regăsite pe piaţa din România. 

În reacţia PCR s-au folosit cele două seturi de primeri dintre care  primerii 

specifici de bovină, care au amplificat atât ADN-ul de femelă (216pb)  cât şi de 

mascul (301pb)  iar setul de primeri specifici cromozomului Y bovin, care au 

amplificat doar fragmentele provenite de la sexul mascul. Pentru probele de femele 

(F) s-a evidenţiat o singura  bandă luminoasă iar pentru probele provenite de la 

masculi (M) sau evidenţiat câte două benzi caracteristice. 
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Fig.2: Profilul electroforetic al fragmentelor de ADN provenite de la sexul femel şi mascul. 

Utilizarea aparatului FoodScan Lab oferă avantajul unei analize complete şi 

rapide a principalilor parametrii compoziţionali din carnea supusă analizei. Astfel, în 

cazul valorilor obţinute pentru parametrii compoziţionali din carne de vită 

particularizată pe sexe, s-au obţinut diferenţe nesemnificative (p > 0.05) din punct de 

vedere statistic între valorile proteinei, grăsimii, apei şi colagenului obţinut pentru 

carnea provenită de la femele şi cea de la masculi. În ceea ce privesc diferenţele 

semnificative din punct de vedere statistic (p< 0.05) pentru carnea de porc, acestea s-

au semnalat între toate cele trei regiuni supuse analizei. Carnea de pasăre prezintă o 

stabilitate nutriţională în ceea ce priveşte valorile principalilor parametrii analizaţi 

(%proteină, %grăsime, %apă), neînregistrându-se diferenţe semnificative între 

procentele obţinute la analiza probelor de pulpă cu cele de piept. 

 La analiza principalilor parametrii compoziţionali din produsele de 

categoria prospăturilor, s-au relevat diferenţe semnificative (p< 0.05)  în ceea ce 

priveşte procentele de proteină şi colagen, iar valorile medii ale apei la produsele 

afumate analizate (cârnaţi şi salam) au înregistrat valori ridicate (64%), depăşindu-se 

maximul admis de 50%.  

 În urma analizei efectuate se poate concluziona faptul că, variaţiile largi ale 

parametrilor compoziţionali la probele aparţinând aceloraşi sortimente denotă 

deficienţe la modul de procesare şi neconformităţi în cazul etichetării, unele produse 

înregistrând valori mai crescute decât cele menţionate. 

Capitolul V a avut ca şi scop testarea şi validarea unei metode moleculare 

rapide şi sigure (PCR multiplex) de identificare a speciei în produsele din carne şi 
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realizarea unei anchete privind autenticitatea preparatelor din carne specific româneşti 

regăsite pe piaţa regională studiată. Obiectivele propuse au constat în: 

 Selecţia primerilor specifici pentru fiecare specie furnizoare de carne 

analizată: cabaline, bovine, suine, ovine, păsări: 

 Testarea şi validarea tehnicii PCR simplex de identificare a speciei la 

produsele din carne ca atare examinate; 

 Testarea şi validarea tehnicii PCR multiplex la produsele din carne 

procesate la temperaturi ridicate; 

 Identificarea posibilului amestec de carne în cazul produselor achiziţionate 

de pe piaţa regională prin aplicarea protocolului PCR multiplex validat. 

Din totalul de 138 de probe de preparate din carne analizate, pentru 58 dintre 

ele  

s-a înregistrat amplificare negativă cu primeri specifici de specie. Dintre acestea o 

parte au fost parţial substituite, în special cu carne de pasăre care din punct de vedere 

economic este achiziţionată la un preţ mult mai redus comparativ cu cea de vită sau de 

porc.  

 

 

Fig. 3 : Rezultatele amplificării cu primeri specifici specie de bovină, cabalină, porcină şi de 

pasăre din preparate de carne. Probele sunt : MK- ladder 50pb, Proba 1- Salam bănăţean, 

Proba 2 – Parizer vită, Proba 3- Salam Italian, Proba 4- Polonez pasăre, Proba 5 – Salam 

vânătoresc, Proba 6- Salam de vară , Proba 7- Parizer pasăre, Proba 8- Cârnaţi rustici, 

Proba 9- parizer pui, Proba 10- Parizer de porc, Proba 11 – Parizer vită, Proba 12- Parizer 

amestec (porc, vită, pasăre), Proba 13- Parizer pui, Proba 14 – Polonez (porc, pasăre),  

Proba 15- Polonez  (porc, pasăre), Proba 16- Crenvurşti vită, Proba 17- Crenvurşti porc,  

Proba 18- Crenvurşti pasăre 
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Pe primul loc în ceea ce priveşte falsificarea, este categoria de prospături, 

parizerul (58.8%) ocupând primul loc, fiind urmat de crenvurşti (50%) şi polonez 

(46,6 %). Dintre produsele înregistrate negativ la amplificare, ponderea cea mai mare 

o reprezintă preparatele achiziţionate de tip “vrac” (72,2 % din totalul probelor  

negative). Acestea nu prezintă eticheta originală a producătorul cum se întâlneşte 

pentru majoritatea preparatelor găsite pe raft, ci prezintă o etichetă marcată cu 

ingredientele produsului, eticheta proprie unităţii de comercializare. 

În urma aplicării tehnicii PCR putem afirma faptul că, tehnicile PCR Simplex şi 

Multiplex pot fi aplicate cu succes în atestarea originii atât a cărnii crude, cât şi a celor 

tratate termic, succesul tehnicii PCR nefiind influenţat de starea termică a 

preparatelor. 

Concluzii generale şi recomandări 

 Metoda de extracţie testată şi validată  în acest studiu pentru izolarea ADN 

genomic din carne şi produse din carne poate fi adaptată cu succes şi în alte 

laboratoare de control şi siguranţă alimentară. 

 Tehnica de spectroscopie în infraroşu poate fi aplicată cu succes în vederea 

determinării parametrilor compoziţionali din carne şi preparate din carne; 

 Tehnica PCR validată în cadrul studiului s-a dovedit a fi de acurateţe şi 

eficientă ca aplicabilitate şi validitate pentru identificarea speciilor din carne şi 

preparate din carne, putând fi cu uşurinţă adaptată în laboratoarele de control 

alimente; 

 Analiza statistică a falsurilor pentru preparatele din carne relevă o valoare 

de 33,3 %  probe falsificate, reprezentând o treime din totalul de probe analizate. 

*** 

 Utilizarea metodei PCR multiplex în cadrul laboratoarelor de control 

alimente pentru o monitorizare mai atentă a posibilelor amestecuri; 

 Implementarea unui sistem de monitorizare a falsurilor alimentare şi 

aplicarea sancţiunilor mai riguroase în cazul etichetării eronate a produselor. 




