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Cuvinte cheie: rasa Carpatină, polimorfism, cazeine, calitate lapte, randament de 

obținere a brânzeturilor. 

 

INTRODUCERE 

 

Creșterea și exploatarea caprinelor a cunoscut la nivel mondial o dezvoltare 

ascedentă, datorită particularităților lor biologice și economice deosebit de importante. 

Eforturile de cercetare și dezvoltare interprinse în ultimii 20 de ani, pentru utilizarea cât 

mai eficientă a resurselor genetice existente, au schimbat radical gândirea în ceea ce 

privește rolul pe care îl poate avea specia caprină în acest context. 

Calitatea laptelui de capră a constituit și constituie unul din obiectivele principale 

ale multor țări, datorită particularităților lui biologic active. Aceasta a dus la dezvoltarea 

şi fundamentarea cercetărilor din domeniul selecției pe baza markerilor genetici, în 

scopul ameliorării şi selecţionării indivizilor cu cele mai bune performanțe productive. 

La caprine parametrii calitativi ai laptelui, timpul de coagulare, fermitatea 

coagulului, randamentul de obținere al brânzeturilor și aroma lor sunt influențate în mod 

direct de polimorfismul accentuat întâlnit la locusul αS1-cazeinei (CSN1S1).  

Cu toate acestea, la noi în țară specia caprină nu a făcut niciodată obiectivul unei 

acțiuni susținute și continue de selecție, fapt dovedit de heterogenitatea lor cu privire la 

producția de lapte, cantitatea de proteină și grăsime din lapte, conformația și dezvoltarea 

corporală, prezența sau absența coarnelor, varietatea culorii învelisului pilos, etc. 

(TAFTĂ, 1996, 2008; ZAMFIRESCU, 2009). Însă odată cu trecerea timpului și sporirea 

interesului pentru creșterea caprinelor, problemele de ameliorare în vederea creșterii 

productivității acestei specii, s-au pus cu mai multă fermitate. 

 Cunoașterea polimorfismelor proteinelor din laptele la caprine și impactul lor 

asupra calității laptelui, va deschide noi perspective și în țara noastră, spre o mai bună 

valorificare a laptelui de capră, creşterea randamentului de obținere a brânzeturilor și 

posibilitatea certificării autenticității produselor din lapte de capră. 
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PARTEA I 

STUDIUL BIBLIOGRAFIC 

CAPITOLUL I 

IMPORTANȚA, EVOLUȚIA ȘI DINAMICA CREȘTERII CAPRINELOR 

 

 În acest capitol sunt prezentate importanța economică a creșterii caprinelor, în 

contextul creșterii populației pe glob și asigurării unor alimente ușor asimilabile, cu 

valoare nutritivă superioară. De asemenea sunt prezentate dinamica dezvoltării sectorului 

caprin în ultimii 20 de ani, atât la nivel mondial cât și la nivel național, incluzând  

programele de ameliorare practicate în țările cu tradiție în creșterea caprinelor. În câteva 

pagini sunt prezentate caracteristicile morfo-productive ale celor două rase autohtone de 

caprine (rasa Carpatină și Albă de Banat), cu evidențierea heterogenității lor și a 

importanței sporirii performanțelor lor productive.  

 

 

CAPITOLUL II 

LOCALIZAREA CROMOZOMIALĂ A GENELOR CARE CODIFICĂ 

PROTEINELE MAJORE DIN LAPTE LA SPECIA CAPRINĂ  ȘI 

PROPRIETĂȚILE BIOLOGICE ALE ACESTUIA 

 

 În acest capitol este prezentat succint localizarea pe cromozomi a genelor care 

codifică principalele proteine din lapte la specia caprină: αs1-cazeina (αS1-CN), β-cazeina 

(β-CN), αs2-cazeina (αS2-CN), κ-cazeina (κ-CN), α-lactoalbumina (α-LA), β-

lactoglobulina (β-LG) și organizarea lor în cluster. În partea a doua a capitolului sunt 

detaliate principalele particularități biologice ale laptelui de capră și efectele 

polimorfismelor proteinelor din lapte asupra compoziției lui. 
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CAPITOLUL III 

STUDIUL POLIMORFISMELOR PROTEINELOR  

MAJORE DIN LAPTE LA CAPRINE 

 

Capitolul prezintă tehnicile moleculare utilizate în cadrul prezentelor cercetări, 

pentru studiul polimorfismelor proteinelor din lapte la nivel de ADN (tehnica PCR-

RFLP, AS-PCR, secvențierii ADN-ului) și proteină (tehnica IEF). De asemenea este 

prezentat cronologic stadiul actual al cercetărilor, privind studiul polimorfismelor 

genetice ale cazeinelor și a proteinelor din lactoserum. 

 

CAPITOLUL IV 

IMPORTANȚA STUDIERII POLIMORFISMELOR  

PROTEINELOR DIN LAPTE LA SPECIA CAPRINĂ 

 

În acest capitol sunt prezentate rezultatele studiilor polimorfismelor proteinelor 

din lapte la specia caprină, în special cel al locusului CSN1S1, asupra calității laptelui, 

proprietăților de coagulare, randamentului de obținere a brânzeturilor, caracteristicilor 

senzoriale a brânzeturilor și funcționalității celulelor epiteliale secretoare din glanda 

mamară. În ultima parte sunt evidențiate importanța studierii acestor polimorfisme, ca 

markeri genetici de identificare a autenticității produselor lactate din lapte de capră, surse 

de peptide bioactive și în selecția indivizilor cu genotipuri nule la loci cazeinelor pentru 

obținerea unui lapte hipoalergenic.  
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PARTEA II 

 CERCETĂRI PROPRII 

CAPITOLUL V 

5.1.  SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Obiectivele majore ale cercetărilor sunt:  

1. Testarea și optimizarea unor teste ADN în vederea genotipizării 

reproducătorilor caprini la locusul αS1-cazeinei 

În cadrul acestui prim obiectiv au fost testate, optimizate și validate la nivel de 

ADN, trei protocoale PCR (unul PCR-RFLP și două AS-PCR), în vederea genotipizării 

pentru locusul CSN1S1, a tuturor reproducătorilor caprini aparținând rasei Carpatină.  

 

2. Evaluarea efectului polimorfismului αS1-cazeinei asupra calităţii laptelui de 

capră, a randamentului de obţinere a brânzeturilor şi aromei lor specifice, cu scopul 

recomandării unor metodologii de ameliorare genetică în rasa curată, bazată pe 

acest marker. 

În cadrul acestui obiectiv s-a avut în vedere evaluarea efectului polimorfismului 

markerului genetic αS1-cazeinei (CSN1S1) asupra parametrilor calitativi ai laptelui 

(conținut de proteină, cazeină, grăsime, SUN, lactoză), la o populaţie reprezentativă din 

rasa Carpatină, împărțită în 3 loturi experimentale, în funcție de genotipul la locusul αS1-

cazeinei.  Studiul a fost realizat comparativ între cele 3 categorii de genotipuri de la acest 

locus (AA+BB+CC, EE și FF), asociate la alte rase cu nivele diferite de expresie a 

proteinei αS1-CN în lapte (puternică, medie și slabă).  

 

3. Amprentarea genetică a populaţiilor autohtone de caprine privind 

polimorfismele la cei şase loci, care codifică proteinele majore din lapte. 

În cadrul acestui obiectiv a fost realizată o caracterizare zonală a mai multor 

populaţii autohtone de caprine din diverse zone ale țării, în ceea ce priveşte 

polimorfismul proteinelor majore din lapte şi în special cel al αS1-cazeinei.  
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5.2.  MATERIALE ȘI METODE 

Testarea și optimizarea testelor ADN a fost realizată pe 60 de indivizi din rasa 

Carpatină proveniți din 3 ferme private din județele Cluj și Sălaj. Extracția ADN-ului din 

probele de sânge a fost realizată, folosind un protocol de la INRA Jouy en Josas și 

optimizat în cadrul laboratorului disciplinei. Având în vedere faptul că analizele 

preliminare la nivel de proteină prin tehnica IEF, au indicat prezența majoritară a alelelor 

comune (A, B,  E, F) ale CSN1S1, testele ADN au fost dezvoltate doar pentru aceste 

alele, întâlnite de asemenenea majoritar și la alte rase.  

În vederea genotipizării la nivel de ADN au fost alese trei teste PCR: unul de tip 

PCR-RFLP descris pentru prima dată de către RAMMUNO și colab., 2000 și două teste 

de tip AS-PCR descrise pentru prima dată de către FELIGINI și colab., 2005 respectiv de 

către DETTORI și colab., 2009 și optimizate pe parcursul cercetărilor întreprinse (POP și 

colab., 2008a). Pentru genotipizarea la nivelul expresiei genice a femelelor aflate în 

lactație, a fost utilizată tehnica de focalizare izoelectrică (IEF). 

Evaluarea efectului polimorfismului markerului genetic CSN1S1 asupra 

parametrilor calitativi ai laptelui (proteină totală, cazeină, grăsime, substanță uscată și 

lactoză) și a randamentului de transformare în brânzeturi, a fost realizată comparativ între 

indivizii purtători ai genotipurilor AA, EE și FF, pe o populație reprezentativă din rasa 

Carpatină. În acest sens au fost efectuate 5 controale a acestor parametrii, pe parcursul 

lunilor iulie - august 2009 respectiv mai - iulie 2010, cu un control în fiecare lună.  

Datele au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului OriginPro 8.5, pentru 

testarea semnificațiilor diferențelor din mediile obținute pe fiecare categorie de genotip. 

Evaluarea aromei specifice de capră a brânzeturilor preparate, a fost realizată prin 

organizarea unor degustări în cadrul disciplinei de Genetică și Ameliorarea animalelor și 

a Târgului de produse tradiționale organizat de USAMV Cluj. Testul a fost aplicat la un 

număr de 30 subiecți.  

Caracterizarea polimorfismelor proteinelor majore din lapte a fost efectuată  

folosind tehnica IEF, la 830 de indivizi din rasa Carpatină, din 14 de ferme distribuite în 

11 județe din țară. 
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5.3. IMPORTANȚA PRACTICĂ A CERCETĂRII 

 

Studiul polimorfismelor proteinelor majore din lapte la caprine, va contribui la 

dezvoltarea cunoștințelor în domeniu și transferul rezultatelor obținute în practică prin: 

 1) elaborarea viitoarelor programe naționale de selecție și ameliorare asistată de 

markeri genetici (MAS). 

2) reducerea costurilor de producție al brânzeturilor, prin procesarea  unui lapte cu 

un conținut mai mare de proteină, grăsime și implicit cu randamente superioare de 

prelucrare. 

3) creșterea producției și diversificarea sortimentelor de brânzeturi tradiționale de 

capră, în funcție de preferințele consumatorilor privind aroma și consistența acestora. 

4) posibilitatea identificării autenticității și protejarea integrității produselor 

tradiționale obținute din lapte de capră, conform Ord. nr. 555/1020/2002, Ord. MAPDR 

nr. 285 și 233/2004. 

5) producerea unui lapte natural hipoalergenic, prin selecția indivizilor purtători ai 

genotipurilor cu expresie nulă la locii principalilor alergeni din lapte.  

6) valorificarea unor produse având un conținut mare în peptide bioactive, derivate 

din proteinele din lapte, în contextul promovării consumului de produse funcționale. 

 

CAPITOLUL VI 

TESTAREA ȘI OPTIMIZAREA UNOR PROTOCOALE ADN ÎN VEDEREA 

GENOTIPIZĂRII REPRODUCĂTORILOR  

CAPRINI LA LOCUSUL CSN1S1 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

6.1 . Rezultate privind testarea și optimizarea testului PCR-RFLP 

 

 În urma optimizării protocolului PCR, amplificarea regiunilor intronilor 8, 9 și a 

întreg exonului 9 din gena CSN1S1, urmată de restricției cu enzima PdmI, a dus la 
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obținerea produșilor PCR așteptați: 150 pb + 63pb în cazul genotipului AA, 161 pb + 63 

pb în cazul genotipurilor BB/EE/BE (ele nu pot fi diferențiate prin testul PCR-RFLP în 

această regiune), 223 pb în cazul genotipului FF și a diferitelor combinații în cazul 

genotipurilor heterozigote (Fig. 24). 

 

 
 Fig. 24. Profil electroforetic aparținând unor indivizi din rasa Carpatină, obţinut în 

urma restricţiei cu enzima PdmI a produşilor de amplificare specifici CSN1S1. Câmpul 1 

- genotip BB/EE/BE, câmpul 2 - genotip FF, câmpul 3 - genotip BB/EE/BE, câmpul 4 - 

genotip BB/EE/BE, câmpul 5 - genotip AF, câmpul 6 - genotip AF, câmpul 7 - genotip 

BF/EF,  câmpul 8 - genotip AB/AE, câmpul 9 - genotip AF, câmpul 10 - genotip AB/AE, 

câmpul 11 - produs nerestrictat, câmpul 12 - Ampli Size Molecular Ruler 50-2000pb 

(BioRad Laboratories, CA, USA), câmpul 13 - genotip AA, câmpul 14 - genotip 

BB/EE/BE, câmpul 15 - genotip FF, câmpul 16 - genotip FF,  câmpul 17 - genotip 

AB/AE, câmpul 18 - genotip AB/AE, câmpul 19 - genotip AB/AE, câmpul 20 - genotip 

FF (original). 

 

 Secvențierea produșilor de amplificare corespunzători genotipurilor AA, BB, EE 

și FF a confirmat apartenența acestora la gena CSN1S1 a genului Capra subspecia hircus 

și a evidențiat mutațiile corespunzătoare fiecărei alele, în cazul rasei autohtone de 

caprine, și anume: deleția fragmentului de 11pb (5’-CGTAATGTTTC-3’), localizat în 

poziția 75-85 din intronul 9 (în cazul alelei A), deleția citozinei din poziția 23 a exonului 

9 (în cazul alelei F) și două substituții specifice alelei A (G→A și T→C), localizate în 

pozițiile 19 respectiv 30 din intronul 9 (Fig. 20). 
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Fig. 20. Secvențe din cromatogramele obținute în urma secvențierii produșilor de 

amplificare specifici genei CSN1S1, evidențiind deleția citozinei caracteristică alelei F 

(4A) și prezența ei în cazul alelelor A (1A), B (2A) și E (3A) respectiv deleția 

fragmentului de 11pb caracteristic alelei A (1B) și prezența lui în cazul alelelor B (2B), E 

(3B) și F (4B) (original). 

 

6.2 . Rezultate privind testarea și optimizarea testului AS-PCR 

 

Pentru diferențierea indivizilor purtători ai alelelor B și E a αS1-cazeinei 

(identificați în prealabil prin tehnica PCR-RFLP) au fost testate 2 protocoale AS-PCR.     

Amplificarea cu setul de primerii CBE care flanchează elementul transpozabil 

caracteristic alelei E, a dus la obținerea produșilor așteptați. Astfel în cazul genotipurilor 

EE s-a obținut un fragment de 549 pb, care include elementul transpozabil, la indivizii 

heterozigoți AE s-au evidențiat două fragmente de 549 pb și 90 pb, iar la indivizii 

nepurtători ai alelei E s-a obținut un fragment de 90 pb (Fig. 25). 

În cazul amplificării cu cel de-al doilea set de primerii (Ex19), s-au obținut de 

asemenea produșii așteptați respectiv 445 pb pentru genotipul EE, 590 pb pentru 

genotipurilor homozigote nepurtătoare a alelei E  și ambele fragmente (445 pb + 590 pb) 

pentru indivizii heterozigoți de tip AE/BE (Fig. 26). 
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Fig. 25. Profil electroforetic aparținând unor indivizi din rasa Carpatină, în urma 

amplificării cu setul de primerii CBE, pentru identificarea inserției elementului 

transpozabil caracteristic alelei E a CSN1S1. Câmpul 1 - GeneRuler 100bp DNA Ladder 

(Thermo Scientific, Wilmington, USA), câmpurile 2, 3 - genotipuri non E, câmpurile 4, 5  

genotipuri EE, câmpul 6 - genotip AE, câmpurile 7, 8, 9, 10, 11 - genotipuri non E, 

câmpul 12 -  genotip EE (original). 

 

                                      
Fig. 26. Profil electroforetic aparținând unor indivizi din rasa Carpatină, în urma 

amplificării cu setul de primerii Ex19, pentru identificarea inserției elementului 

transpozabil caracteristic alelei E a CSN1S1. Câmpul 1 - genotip EE,  câmpurile 2, 3, 4 - 

genotip AE, câmpurile 5, 6  genotipuri EE, câmpul 7 - genotip AE, câmpul 8 - genotip 

AA, câmpurile 9, 10 - genotipuri EE, câmpul 11 - GeneRuler 100bp DNA Ladder 

(Thermo Scientific, Wilmington, USA) (original). 

 

Secvențierea ampliconilor aferenți primerilor CBE-F și CBE-R, proveniți din 

probe de referință cu genotipul EE aparținând rasei Carpatine, au confirmat lungimea 
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elementului transpozabil de 457 pb. De asemenea a fost evidențiată o substituție C → T 

în poziția 359 a elementului transpozabil, nesemnalată până acum în literatura de 

specialitate și în baza de date GenBank. De menționat este faptul că această mutație a fost 

evidențiată la toți indivizii secvențiați (Fig. 27) 

 

      
 Fig. 27. Secvență din cromatogramele obținute prin secvențierea produșilor de 

amplificare de 549 pb, rezultați în urma amplificării cu setul de primeri CBE, a unor 

probe de referință cu genotipul EE la locusul CSN1S1, aparținând rasei Carpatine. Se 

evidențiază substituția C → T din poziția 359 a elementului transpozabil  (original). 

 

 

CAPITOLUL VII 

COMPARAREA TEHNICILOR PCR ȘI IEF ÎN STUDIUL 

POLIMORFISMELOR GENETICE ALE LOCUSULUI CSN1S1 

LA SPECIA CAPRINĂ 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

Tehnica IEF a permis identificarea variabilității nivelului de expresie a proteinei, 

prezent între alelele αS1-CN. Alelele A și B cu expresie puternică au fost evidențiate sub 

forma unor benzi dense și intens colorate (Figura 32, câmpurile 3’ și 6),  alela E cu 

expresie medie  a fost identificată sub forma unor benzi slab colorate (Figura 32, câmpul 

4’), în timp ce alela F cu expresie slabă, care migrează între primele două benzi majore 

ale β-CN, s-a identificat destul de greu sub forma unei benzi fine, foarte slab colorată 

(Figura 32, câmpul  5’). 
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În urma comparării genotipurilor de la locusul αS1-cazeinei (CSN1S1), obţinute 

prin analiza la nivel de ADN (prezentate în capitolul VI), prin tehnicile PCR, cu cele 

obţinute la nivel de proteină (prin tehnica IEF), au fost confirmate corespondența 

genotipurile obţinute prin fiecare tehnică. Protocolul PCR-RFLP nu poate diferenția 

genotipurile indivizilor purtători ai alelelor B și E, în comparație cu tehnica IEF, de aceea 

pentru confirmarea genotipurilor purtătoare a alelei E, se impune testarea prin tehnica 

AS-PCR. (Fig. 33).  

 

 
 Fig. 33. Profiluri electroforetice obținute în urma analizei comparative prin 

tehnicile PCR-RFLP (la nivel de ADN) și IEF (la nivel de proteină), a unor probe de 

referință cu genotipuri cunoscute. Sunt marcate genotipurile indivizilor pentru locusul 

CSN1S1. Câmpul 1 - Ampli Size Molecular Ruler 50-2000pb (BioRad Laboratories, CA, 

USA), câmpul 2 - produs nerestrictat  (224 pb), câmpurile 3, 3’ - indivizi cu genotip AA, 

câmpul 4 - individ cu genotip BB/EE/BE, câmpul 4’ - individ cu genotip EE, câmpurile 

5, 5’ - indivizi cu genotip FF, câmpul 6 - individ cu genotipul AB, câmpul 7 - individ cu 

genotipul BB (original). 

  

Totuși au fost și câteva cazuri în care tehnicile PCR au permis corectate 

genotipurile indivizilor purtători ai genotipurilor BE obținute prin IEF, având în vedere 

faptul că alelele B şi E de la acest locus prezintă puncte izoelectrice apropiate, iar 

identificarea lor se face pe baza intensității benzilor de focalizare. 
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CAPITOLUL VIII 

EVALUAREA EFECTULUI POLIMORFISMULUI MARKERULUI GENETIC 

CSN1S1 ASUPRA PARAMETRILOR CALITATIVI AI  LAPTELUI ȘI A 

RANDAMENTULUI  DE OBȚINERE AL BRÂNZETURILOR 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

8.1 . Rezultate privind selecția indivizilor candidați la formarea loturilor       

experimentale pe cele trei categorii de genotipuri ale locusului CSN1S1 

8.1.1. Rezultatele genotipizării prin IEF a unor populații de caprine din rasa 

Carpatină  

 

Genotipizarea prin IEF a celor 390 de femele din rasa Carpatină, canditate la 

formarea loturilor experimentale, a condus la evidențierea cele mai comune alele întâlnite 

la locii cazeinelor: alelele A, B, E, F ale αS1-CN, alelele A+C a β-CN, alelele A și C αS1-

CN, alelele A și B a κ-CN, alături de unele alele destul de rar întâlnite, precum alela 0 a 

αS1-CN, alela E a β-CN și alela E a αS2-CN (Figura 39).  

 

                   
Fig. 39. Profil electroforetic IEF aparținând unor indivizi din rasa de caprine 

Carpatină, candidați la formarea loturilor experimentale.  

 

În urma centralizării genotipurilor obținute, au fost preselectați doar indivizii 

purtători ai genotipurilor AA, AB, BB, EE și FF la locusul CSN1S1, care prezentau și la 

ceilalți loci ai proteinelor majore din lapte, asociate cu un nivel  normal de sinteză a 
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proteinei (127 indivizi), precum genotipurile AA/AC/CC și EE în cazul CSN2 (nivel de 

sinteză 10g/l); genotipurilor AA, AC, CC, AE pentru CSN1S2 (nivel de sinteză 2.5g/l) și 

a genotipul AA în cazul CSN3 (nivel de sinteză 6g/l, deoarece alela B este asociată cu un 

procent mai mare de cazeină (+ 0.5g/l) și proteină totală în lapte, comparativ cu alelele A) 

(CHIATTI și colab., 2005; CARAVACA și colab., 2009). 

În ceea ce privește locii proteinelor din lactoserum (α-LA și β-LB) selecția 

indivizilor a fost mult mai simplă, deoarece acești loci sunt monomorfi, genotipul AA 

fiind singurul prezent în cazul ambilor loci. 

Indivizii preselectați în urma testului IEF (127 de femele) au fost analizați și prin 

tehnica PCR, în vederea confirmării genotipurilor obținute prin IEF. 

 

 

8.1.2. Rezultatele genotipizării prin tehnicile PCR a indivizilor preselectați pentru 

formarea loturilor experimentale 

 

 În urma genotipizării prin prin tehnicile PCR-RFLP și AS-PCR au fost identificate 

și confirmate la nivel de ADN genotipurile tuturor indivizilor, analizați anterior prin 

tehnica IEF. De asemenea, au fost corectate câteva din genotipurile indivizilor purtători 

de alelele B şi E, determinate prin IEF. 

Centralizarea genotipurilor finale obținute, a condus la selecția a 51 de femele 

pentru formarea loturilor experimentale, pe cele 3 categorii de genotipuri de la locusul 

CSN1S1. Loturile au fost repartizate astfel: lotul 1 - 20 de femele cu genotipurile AA, 

AB, BB; lotul 2 - 10  femele cu genotipul EE și lotul 3 - 21 de femele cu genotipul FF. 
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8.2. Rezultatele evaluării efectului polimorfismului markerului genetic al CSN1S1 

asupra parametrilor calitativi ai laptelui, a randamentului de obținere al 

brânzeturilor și testarea proprietăților lor senzoriale, pe cele trei categorii de 

genotipuri 

8.2.1. Rezultatele cuantificării parametrilor calitativi ai laptelui 

 

Rezultatele obținute pentru fiecare parametru calitativ au fost exprimate prin 

media tuturor controalelor individuale efectuate, în funcție de categoria de genotip 

(conform tabelului 15). 

Tabelul 15 

Valorile medii și eroarea standard a mediei parametrilor calitativi ai laptelui de 

capră, determinate în funcție de categoria de genotip  

 

Parametrii analizați și metoda folosită 

Analyzed parameters and method used 

 

Genotip 
 

Genotype  Grăsime 
Fatness 
g/100g 

 
FIL IDF 

141C:2000 

Proteină 
Protein 
g/100g 

 
FIL IDF 

141C:2000 

Cazeină 
Casein 
g/100g 

 
Milkoscan 

 

Lactoză 
Lactose 
g/100g 

 
FIL IDF 

141C:2000 

SUN1 
SNF2 

g/100g 
 

Milkoscan 
 

pH 
pH 

 
 

Milkoscan 
 

 

AA 

 

3.73±0.26 

 

3.61±0.24 

 

2.68±0.18 

 

4.26±0.09 

 

8.67±0.18 

 

6.50±0.03 

 

EE 

 

3.59±0.12 

 

3.15±0.11 

 

2.33±0.09 

 

4.28±0.07 

 

8.23±0.14 

 

6.56±0.02 

 

FF 

 

3.94±0.20 

 

3.18±0.08 

 

2.39±0.08 

 

4.41±0.06 

 

8.40±0.10 

 

6.58±0.02 

1   substanța uscată negrasă 
2   solids non fat 
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Tabelul 16 

Diferențele dintre valorile medii ale parametrilor calitativi ai laptelui în funcție de 

genotipul locusului CSN1S1 

 

Parametrii analizați  

Analyzed parameters  

 

Genotipuri CSN1S1 

CSN1S1 genotypes 

 

Grăsime 
Fatness 
g/100g 

Proteină 
Protein 
g/100g 

Cazeină 
Casein 
g/100g 

Lactoză 
Lactose 
g/100g 

SUN1 
SNF2 

g/100g 

pH 
pH 

 

AA - EE 

 

+0.14ns 

 

+0.46 ns 

 

+0.35 ns 

 

-0.02 ns 

 

+0.44 * 

 

-0.06 * 

 

AA - FF 

 

-0.21ns 

 

+0.43 ** 

 

+0.29 ** 

 

-0.15 ** 

 

+0.27 * 

 

   -0.08 *** 

 

EE - FF 

 

-0.35ns 

 

-0.03ns 

 

-0.06 ns 

 

-0.13 * 

 

-0.17 ns 

 

-0.02 ns 

1     substanță uscată negrasă 
2     solid non fatt 
ns    diferențe nesemnificative P≥0.05    
*    diferențe    semnificative P≤0.05  

           **    diferențe distinct semnificative  P≤0.01 
           ***  diferențe foarte   semnificative  P≤0.001 
 

Analiza pe cele 3 categorii  de genotipuri ale locusului CSN1S1 a principalilor 

parametrii calitativi ai laptelui la rasa Carpatină a evidențiat faptul că: 

 sub aspectul conținutului mediu de grăsime s-a constatat o superioritate  a 

genotipului FF, în comparație cu celelalte genotipuri (FF>AA>EE), deși 

diferențele sunt nesemnificative statistic (Tabelele 15 și 16); 

 sub aspectul conținutului mediu de lactoză și a valorii pH-ului s-a constatat o 

superioritate a genotipului FF, în comparație cu celelalte genotipuri 

(FF>EE>AA). Diferențele sunt distinct semnificative între genotipurile AA - 

FF respectiv semnificative între genotipurile EE - FF pentru parametrul lactoză 
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și semnificative între genotipurile AA - EE respectiv foarte semnificative între 

genotipurile AA - FF pentru indicele de pH (Tabelele 11 și 16); 

 sub aspectul conținutului mediu de proteină, cazeină și SUN s-a constatat o 

superioritate netă a genotipului AA, în comparație cu celelalte genotipuri (în 

special cu genotipul FF) (AA>FF>EE); astfel că diferențele dintre genotipurile 

AA - FF sunt distinct semnificative în cazul parametrilor proteină și cazeină 

respectiv semnificative în cazul parametrului SUN (Tabelele 15 și 16). 

 

 

8.2.2. Rezultatele cuantificării randamentului de obținere a brânzeturilor și a testării 

proprietăţilor lor senzoriale 

 

Analiza pe cele 3 categorii de  genotipuri ale locusului CSN1S1, a randamentelor 

de obținere a brânzeturilor la rasa Carpatină, a evidențiat faptul că: 

 între brânzeturile de tip AA și EE s-a constatat o diferență semnificativă 

(P≤0.05): genotipul AA este superior celui de tip EE cu +3.47 kg/100 litri lapte 

procesat, ceea ce reprezintă o creștere cu 22.10% în favoarea genotipului AA 

(Tabel 17, Figura 63); 

 între brânzeturile de tip AA și FF s-a constatat o diferență distinct 

semnificativă (P≤0.01): genotipul AA este superior celui de tip FF cu +3.16 

kg/100 litri lapte procesat, ceea ce reprezintă o creștere cu 20.12% în favoarea 

genotipului AA (Tabel 17, Figura 63); 

 între brânzeturile de tip EE și FF s-a constatat o diferență nesemnificativă 

(P≥0.05): genotipul EE este inferior celui de tip FF cu -0.31 kg/100 litri lapte 

procesat, ceea ce reprezintă o scădere cu 2.53% în cazul genotipului EE (Tabel 

17, Figura 63). 
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Tabelul 17 

Diferențele cantitative privind cuantificarea randamentelor de obținere a 

brânzeturilor, în funcție de categoria de genotip  

Diferențele dintre genotipuri 

Differences between genotypes 

 

Genotipuri CSN1S1 

CSN1S1 genotypes 

 

Kg brânzeturi /  

100 litri lapte procesat 

Kg cheese / 100 liters of 

processed milk  AA - EE AA - FF EE - FF 

AA 15.70kg±0.11 

EE 12.23kg±0.17 

FF 12.54kg±0.12 

+3.47kg* 

(+22.10%) 

+3.16kg** 

(+20.12%) 

-0.31kg ns 

(-2.53%) 

ns    diferențe nesemnificative P≥0.05             *    diferențe    semnificative P≤0.05  
           **    diferențe distinct semnificative  P≤0.01 
 
 
 
 

      
 

Fig. 63. Reprezentarea grafică a valorilor medii, a randamentelor de obținere a 

brânzeturilor, în funcție de categoria de genotip  
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În urma studiului efectuat pe un eșantion de 30 de subiecți, privind testarea aromei 

specifice de capră a brânzeturilor, obținute pe cele 3 categorii de  genotipuri, rezultatele 

au evidențiat faptul că: 

 64% dintre subiecți au clasificat brânzeturile de tip AA, ca având o aromă slab 

pronunțată, 28% dintre ei au clasificat-o ca având o aromă mediu pronunțată și 

doar 8% dintre subiecți i-au atribuit o aromă puternic pronunțată (Figura 65); 

 58% dintre subiecți au clasificat brânzeturile de tip EE, ca având o aromă 

mediu pronunțată, 34% dintre ei au clasificat-o ca având o aromă puternic 

pronunțată și 8% dintre subiecți i-au atribuit o aromă absentă  (Figura 65); 

 46% dintre subiecți au clasificat brânzeturile de tip FF, ca având o aromă 

mediu pronunțată, 30% dintre ei i-au atribuit o aromă absentă, 16% dintre ei au 

clasificat-o ca având o aromă slab pronunțată și doar 8% dintre subiecți i-au 

atribuit o aromă puternic pronunțată (Figura 65); 

 cele mai apreciate brânzeturi au fost cele de tip AA cu 65%, urmate de 

brânzeturile de tip FF cu 27% și de cele de tip EE cu 8%. 

 

64%

28%

8%

0% 0%

58%

34%

8%
16%

46%

8%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

AA EE FF

aromă slab pronunțată 
weak intense flavor

aromă mediu pronunțată
medium intense flavor

aromă puternic pronunțată
strong flavor

aromă absentă
 flavor absence

                           Rezultatele degustării brânzeturilor pe categorii de genotipuri
            Results concerning cheese flavor testing on the three genotypes categories

 
 

Fig. 65.  Rezultatele degustărilor organizate cu brânzeturile obținute pe cele 3 

categorii de genotipuri. 
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CAPITOLUL IX 

CARACTERIZAREA POLIMORFISMLELOR PROTEINELOR MAJORE DIN 

LAPTE LA POPULAȚIILE DE CAPRINE AUTOHTONE  

DIN DIFERITE ZONE ALE ȚĂRII 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

9.1. Rezultate obținute privind genotipizarea la cei 6 loci, care codifică proteinele 

majore din lapte, a populațiilor de caprine din diverse zone ale țării 

 

 La locusul CSN1S1 care codifică αS1-cazeina rezultatele indică o frecvență medie 

spre mare a alelelor cu expresie puternică (0.583) și o frecvență relativ mare (0.390) a 

alelelor cu expresie medie și slabă (E și F), cu implicații majore asupra calității laptelui și 

a randamentului de transformare în brânzeturi. 

 La locusul CSN2 care codifică β-cazeina au fost identificate cu o frecvență mare 

alelele A și C (0.981). Ele nu pot fi diferențiate prin tehnica IEF, datorită punctelor 

izoelectrice comune. De asemenea a fost identificată, cu o frecvență mică alela E (0.019). 

 La locusului CSN1S2 care codifică αS2-cazeina, rezultatele indică o frecvență 

mare a alelelor C (0.40) și A(0.540), în comparație cu alela E (0.020). 

 La locusul CSN3 care codifică κ-cazeina rezultatele indică o frecvență mare a 

alelei A (0.831) în comparație cu alela B (0.169). 

 La locii α-lactoalbuminei și β-lactoglobulinei au fost constatate profile monomorfe 

la toți indivizii analizați.  

 

 

9.2. Rezultate obținute privind secvențierea cADN-ului αS1-cazeinei la rasa 

Carpatină 

 

 În urma secvențierii cADN-ului αS1-cazeinei provenit de la 3 indivizi din rasa 

Carpatină, a fost semnalată o nouă alelă, care prezintă o substituție GCT – GTT în poziția 
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32  și  deleția codonului CAG din pozițiile 273-275 (datorită înlăturării greșite a acestuia 

în timpul procesului de maturare a ARNm precursor (skipping event)). 

 La nivel de proteină mutația GCT – GTT din poziția 32 este responsabilă de 

substituția Ala-Val din peptida semnal a proteinei, în timp ce înlăturarea codonul CAG 

duce la deleția Gln din poziția 78 a proteinei mature. 

 Confirmarea mutației din poziția 32 s-a realizat prin restricția cADN-ului αS1-

cazeinei cu enzima BauI.   

 

                                                             
 Fig. 75. Profil electroforetic obținut în urma digestiei cu enzima BauI (câmpul 3) a 

cADN-ului αS1-cazeinei amplificat cu primerii BCZS1-F și CCZS1-R. Câmpul 1 - produs 

nerestrictat (692pb), câmpul 2 - GeneRuler 100bp DNA Ladder (Thermo Scientific, 

Wilmington, USA), câmpul 3 -  produs restrictat aparținând individului cu genotipul AA 

(692pb+670pb+22pb) (original). 

 

 Secvența acestei noi alele denumită A1, a fost descărcată în baza de date 

GenBank, primind numărul de identificare JX047868.  
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CAPITOLUL X 

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

 

  În urma optimizării și validării testelor PCR-RFLP și AS-PCR pentru 

identificarea polimorfismelor proteinelor din lapte la locusul CSN1S1, acesta pot fi 

utilizate cu succes pentru genotipizarea precoce a reproducătorilor caprini autohtoni. 

 Compararea rezultatelor obținute în urma genotipizării la nivel de ADN (prin 

tehnicile PCR-RFLP și AS-PCR) cât și la nivelul expresie genice, direct din lapte (prin 

tehnica IEF), a celor 60 de indivizi, a dus la confirmarea corespondenței genotipurilor 

obţinute prin fiecare tehnică. În plus tehnica IEF a permis identificarea în același gel și a 

genotipurilor de la ceilalți loci ai proteinelor majore din lapte.  

 Rezultatele analizelor statistice a principalilor parametrii calitativi ai laptelui 

la rasa Carpatină, pe cele 3 categorii de genotipuri de la locusul CSN1S1, au evidențiat o 

superioritate netă a genotipului AA asupra conținutului mediu de proteină, cazeină și 

SUN, în comparație cu celelalte genotipuri. În cazul conținutului de grăsime și lactoză s-a 

constatat o superioritate a genotipului FF în comparație cu celelalte genotipuri.  

 Rezultatele analizelor statistice a randamentelor de obținere a brânzeturilor la 

rasa Carpatină, pe cele 3 categorii  de genotipuri ale locusului CSN1S1, au evidențiat o 

superioritate de 22.10% a genotipului AA comparativ cu EE și de 20.12% a genotipului 

AA comparativ cu FF. 

 În urma degustărilor organizate, brânzeturile cu genotipul FF au fost asociate 

cu o aromă specifică de capră, intermediară între celelalte două genotipuri. Cele mai 

apreciate brânzeturi au fost cele de tip AA. 

 În urma caracterizării polimorfismelor proteinelor majore din lapte a celor 

830 de femele din rasa Carpatină, folosind tehnica IEF, rezultatele au evidendențiat o 

frecvență relativ mare (0.420) a alelelor cu expresie medie, slabă și nulă (E, F și 0), cu 

implicații majore asupra calității laptelui și a randamentului de transformare în 

brânzeturi. 



Evaluarea efectului polimorfismului αS1-cazeinei la rasa de caprine Carpatină asupra calității 
laptelui și al randamentului de obținere a brânzeturilor 
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 Ca urmare a rezultatelor obținute în  urma analizelor moleculare,  fizico-

chimice, a  randamentului de procesare a brânzeturilor  și a  degustărilor, recomandăm 

folosirea markerul genetic CSN1S1 care codifică αS1-cazeina, în ameliorarea calității 

laptelui și a randamentului de obținere al brânzeturilor la rasa Carpatină. 

 Recomandăm elaborarea și aplicarea unei metodologii de ameliorare a rasei 

Carpatine și de identificare a autenticității produselor tradiționale din laptele de capră, 

bazată pe utilizarea polimorfismului markerului genetic CSN1S1. 

 Pentru obținerea unui lapte natural hipoalergenic recomandăm selecția și 

formarea unor populații de caprine, cu genotipuri nule la locii principalilor alergeni din 

lapte. 
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