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INTRODUCERE 

 
Miopatia de stocare a polizaharidelor (MSP) este o glicogenoză caracterizată 

prin acumularea excesivă a glicogenului şi a unui polizaharid cu structură anormală 

(rezistent la digestia cu amilază) în fibrele musculare scheletice. Afecţiunea a fost 

descrisă iniţial în Statele Unite ale Americii, la caii din rasele Quarter, American Paint, 

precum şi la metişii acestora (MOLLY MC.CUE ȘI COL., 2008b). 

Polizaharidul acumulat în fibrele musculare la caii cu MSP are o structură mai 

puţin ramificată decât cea a glicogenului normal, fapt ce-l face rezistent la digestia cu 

amilază. (FALCĂ ȘI COL.,  2011). 

 

1. RASE DE CABALINE 
1.1. Rasa Lipițană s-a format la herghelia Lipizza (Lipița). Rasa Lipițan se 

caracterizează printr-o formă corporală dreptunghiulară, având talia de 157-167 cm  

(MUREŞAN ȘI MARCHIȘ,  2014).  În țară noastră, rasa Lipițan pătrunde pentru prima 

dată în 1809, când herghelia de la Lipizza a fost transferată în localitatea Pecica de 

lângă Arad. 

1.2. Rasa Semigreul Românesc: Formarea rasei Semigreul Românesc a început 

în hergheliile Ruşeţu şi Bonţida- Jucu, județul Cluj. Schema de formare a rasei 

Semigreul Românesc urmăreşte obţinerea unor produşi  cu 68,75% sânge din rasa 

Ardenez şi 31,25% sânge din celelalte rase în funcţie de tipul urmărit (MUREŞAN ȘI 

MARCHIȘ,  2014; MĂRGINEAN, 2012). 

1.3. Calul de Sport Românesc este o rasă în formarea căruia s-a pornit de la 

posibilitatea asocierii, în acest tip,  a diferitelor calităţi  ale raselor participante în 

proporţii diferite, folosindu-se cu pricepere potrivirea perechilor, asociată  cu o 

selecţie adecvată şi asigurându-se condiţii de hrănire, adăpostire, dresaj şi 

antrenament corespunzător. 

 

2. ASPECTE PRIVIND   MIOPATIA STOCĂRII            
POLIZAHARIDELOR (MSP) LA CABALINE 

La caii diagnosticați cu miopatie de stocare a polizaharidelor dificultățile 

locomotorii sunt exprimate mai frecvent prin flexarea exagerată a membrelor, lărgirea 

bazei de susținere pe membrele pelvine, asociate cu fasciculații și tremurături 

musculare (MIRCEAN  ȘI COL., 2009). De asemenea, se pot constata semne de 

slăbiciune musculară, asociate cu pierdere de masă musculară, în special în regiunea 

crupei, a coapsei, care conduc la intoleranța la efort și chiar la ridicarea dificilă a 

animalelor din decubit (MIRCEAN,2013). 
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În genomul ecvinelor a fost identificată o mutaţie punctiformă de tip G/A în 

exonul 6 al  genei GYS1, genă care codifică enzima glicogen sintaza ce se exprimă în 

musculatura scheletică. Această genă este responsabilă pentru miopatia muşchilor 

scheletici. Prin analiza secvenţei de ADN, s-a constatat că  această mutaţie constă în 

substituţia unei arginine  cu a unei histidine în enzimă (MOLLY  MC.CUE ȘI COL., 

2008b). 

 

3. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

             3.1. Scopul cercetării 
Deoarece la unele rase de cabaline o mutație de tip G/A localizată în exonul 6 

din gena GYS1 a fost asociată cu boala numită ca miopatia stocării polizaharidelor 
(MOLLY  MC.CUE ȘI COL., 2008),  scopul cercetărilor realizate în cadrul prezentei teze 
de doctorat a fost acela de a identifica prezența sau absența acestei mutații la trei rase 
de cabaline crescute în România (Semigreu Romanesc, Calul de Sport Românesc și 
Lipițan). Deși la rasele de cabaline crescute în România simptomele asociate miopatiei 
sunt prezente,  studii genetice nu au fost realizate până în prezent.  

  Identificarea acestei mutații ar permite o selecție precoce a indivizilor 

purtători ai acestei alele în stare homozigotă prin excluderea lor de la reproducție.  

 

           3.2. Obiectivul și activitățile cercetării 
           Identificarea polimorfismului de tip G/A din exonul 6 al genei GYS1 la rase 
de cabaline crescute în România și stabilirea structurii genetice la acest locus  

În cadrul acestui obiectiv a fost realizat un studiu genetic, având ca scop 

identificarea prezenței sau absenței polimorfismului de tip G/A din gena GYS1  la  trei 

rase de cabaline (Semigreu Românesc, Calul de Sport Românesc și Lipițan). Acest 

studiu va fi util pentru studierea și asocierea acestui polimorfism cu miopatia stocării 

polizaharidelor la cabalinele crescute în  România. 

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost întreprinse urmatoarele activităţi: 

 Au fost recoltate  probe de păr  (≈20 fire de păr)  de la  82  indivizi (38 

de probe de la indivizi din rasa Semigreu Românesc, 35 de probe de la 
indivizii din rasa Lipițan și 9 probe de la indivizii din  rasa Calul de 
Sport Românesc). 

 Extracţia ADN-ului din firele de păr recoltate și cuantificarea cantității 
și purității lui 

   Amplificarea prin PCR a exonului 6 din gena GYS1 utilizând probele de  
ADN purificate 

 Verificarea calității produșilor de amplificare obținuți prin migrarea lor 
în gel de agaroză 

 Digestia produşilor PCR  cu enzima de restricţie HpyCH4V  
 Migrarea produșilor de digestie în gel de agaroză 
 Interpretarea profilelor electroforetice și stabilirea genotipurilor  

indivizilor studiați 
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 Stabilirea structurii genetice la locusul GYS1 (calcularea frecvențelor 
alelelor și genotipurilor) la cele trei rase de cabaline studiate. 

 

4. MATERIAL ŞI METODE           
Cercetările au fost  realizate în cadrul  Laboratorului  Zonal de Genotipizare al 

Animalelor de Ferma (LZGA) din cadrul Institutului de Științele Vieții, USAMV Cluj-

Napoca. 

Materialul biologic utilizat în cadrul analizelor genetice a fost constituit din  fire 

de păr recoltate de la 3 rase de cabaline (38 de probe-Semigreu Romanesc, 9 probe- 

Calul de Sport Românesc și 35 probe- Lipițan) . 

Firele de păr au fost recoltate folosind mănuşi şi tuburi sterile. Tuburile au fost 

marcate pentru identificare în felul următor : SGBN- Semigreu Românesc de la  

Bistrița-Năsăud; SGM- Semigreu Românesc de la Mureș; LM-Lipiţan de la Mureș; LSB-

Lipițan de la Sâmbăta de Jos, CSR- Calul de Sport Românesc. 

 

             4.1.  Extracția ADN din firele de păr  recoltate 

Pentru extracția de ADN din fire de păr  s-au respectat instrucţiunile  
protocolului indicat de producătorul kitului de extracție  Quick-Gdna Mini Prep (Zymo 
Research Corporation). 

 
4.2. Amplificarea PCR  a exonului 6 din gena GYS1 și analiza calității 

produșilor de amplificare în gel de agaroză prin electroforeză 

Amplificarea PCR a fost efectuată folosind amestecul de reacție din  kitul  MyTaq 

2X RedMix (Bioline), într-un volum final de 25 µl.  

Pentru amplificarea exonului 6 din gena GYS1 în probele de ADN studiate au fost 

folosiți 2 primeri specifici utilizați și la alte rase (MOLLY MC.CUE ȘI COL., 2008) cu 

următoarea secvență: GYS1 sens 5’- TGAAACATGGGACCTTCTCC- 3’ și GYS1 antisens 5’- 

AGCTGTCCCCTCCCTTAGAC- 3’. 

4.3. Digestia produșilor de amplificare și analiza produșilor de digestie 

în gel de agaroză 

Pentru determinarea  genotipurilor probele amplificate au fost pregătite pentru 

digestie cu enzima HpyCH4V (New England Biolabs).  În urma verificării electroforetice 

a calității produșilor de amplificare s-a constatat că un număr de 70 de probe (67 de la 

indivizii analizați plus 3 probe de referință) au fost utilizabile pentru analiza RFLP.  
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5. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
5.1. Rezultate și discuții privind  extracția și cuantificarea  ADN-ului din 

fire de păr 

Extracţia de ADN din fire de păr a fost realizată cu ajutorul kitului Quick-GDNA 

Mini Prep (Zymo Research Corporation). Cuantificarea ADN-ului a fost determinată cu 

ajutorul spectofotometrului NanoDrop ND 1000 (NanoDrop Technologies, USA). 

Valoarea maximă a cantităţii ADN-ului obţinut a fost de 149,23 ng/µl, valoarea 

medie a fost de 49,42  ng/µl, iar cea minimă a fost de 2,27 ng/µl.  În ceea ce priveşte 

impurificarea cu proteine  s-au obţinut următoarele valori: valoarea maximă 2,02 şi 

valoarea minimă 0,66. Media a fost în jurul valorii de 1,56. Iar în ceea ce priveşte 

impurificarea cu glucide s-au obţinut următoarele valori: valoarea maximă 2,18 iar 

valoarea medie 0,69 şi valoarea minimă 0,06. 

                  5.2. Rezultate și discuții privind amplificarea prin PCR  a exonului 6 din   

gena GYS1 și analiza produșilor de amplificare 

Calitatea produșilor de amplificare a fost verificată  în gel de agaroză 1,5%. 

Specificitatea reacției de amplificare a fost evaluată cu ajutorul unui ladder ADN de 

lungime, care a fost încărcat în unul din godeuri.  Determinarea cantității de produs 

PCR specific de 230 pb obținut în fiecare reacție a fost realizată vizual pe baza 

intensității de fluorescență. 

Astfel, în urma vizualizării produșilor de amplificare în gelul de agaroză s-a 

constatat că din cele 85 de probe de ADN supuse amplificării (82 de la indivizii 

analizați plus 3 probe de referință),  un număr de 15 probe de ADN nu s-au amplificat 

corespunzător prin tehnica PCR. 

Lipsa amplificării sau cantitatea mică de produs specific  obținută s-a datorat fie 

unei cantități mici de ADN în aceste probe, fie inhibiției amplificării datorată probabil 

pigmenților din păr incomplet înlăturați. 

              

5.3. Rezultate și discuții privind analiza prin tehnica PCR-RFLP a exonului 

6 din  gena GYS1 în probele de referință   

Analiza electroforetică a produşilor de restricţie rezultaţi prin digestia cu 

enzima HpyCH4V a produşilor de amplificare obţinuţi din probe de referinţă a 

evidenţiat prezenţa unor benzi polimorfe ca lungime, corespunzătoare la trei 

genotipuri .    

Stabilirea alelelor și  genotipurilor prezente la fiecare individ s-a realizat pe baza 

mărimii fragmentelor obținute în urma digestiei și compararea lor cu mărimea 

fragmentelor așteptate, raportate în literatură (MOLLY  MC. CUE ȘI COL., 2008).  
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Fragmentul de 230 pb amplificat al alelei G conține un situs de restricție pentru 

enzima HpyCH4V și prin urmare, în urma digestiei rezultă două fragmente de 151 pb  și 

respectiv 79 pb. Substituția de tip G/A din exonul 6 crează un situs nou de restricție 

pentru această enzimă și prin urmare  fragmentul de 151 pb este tăiat în două 

fragmente de 97 pb și 54 pb. Apariția celor trei fragmete indică prezența alelei A. 

Analiza profilelor de restricție a evidențiat prezența a trei profile de restricție 

distincte, corespunzătoare la trei genotipuri: genotipul homozigot normal GG (proba 

R3), caracterizat prin prezența a două fragmente 151 pb  și 79 pb; genotipul homozigot 

afectat AA (proba R2), caracterizat prin prezența a trei fragmente 97, 79 și 54 pb; 

genotipul heterozigot afectat AG (proba R1), caracterizat prin prezența unei combinații 

a acestor fragmente (151, 97, 79 și 54 pb).  

 

 

                         Fig.1  Produși de restricţie obţinuţi prin digestia cu enzima HpyCH4V a fragmentului de 

230 pb amplificat  din gena GYS1 (3%) 

               5.4. Rezultate și discuții privind genotipizarea prin PCR-RFLP la 

locusul GYS1 a unor  indivizi din rasa Semigreu Românesc 

La caii din rasa Semigreu Românesc, digestia produșilor de amplificare de 230 

pb în vederea stabilirii genotipurilor a fost realizată pe un număr de 33 de probe 

amplificate corespunzător.  

În urma analizării profilelor electroforetice au fost stabilite genotipurile la cei 

33 de indivizi studiați din rasa Semigreu Românesc. 

În urma genotipizării la locusul GYS1 a celor 33 de indivizi din rasa Semigreu 

Românesc au fost identificați 17 indivizi heterozigoți cu genotip AG și  16  indivizi 

homozigoți cu genotip GG. Nu a fost evidențiată prezența genotipului AA în acest lot de 

indivizi analizați. 

5.5. Rezultate și discuții privind genotipizarea  prin PCR-RFLP la 

locusul GYS1 a unor  indivizi din rasa Lipițan 
La caii din rasa Lipițan, digestia produșilor de amplificare de 230 pb în vederea 

stabilirii genotipurilor a fost realizată pe un număr de 25 probe.  

                                          L              R1             R2             R1              CN              R1             R2            R3 
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În urma analizării profilelor electroforetice au fost stabilite genotipurile  la cei 

25 de indivizi studiați din rasa Lipițan. Toți indivizii  analizați din rasa Lipițan  au avut 

genotip homozigot GG. 

 

         5.6. Rezultate și discuții privind genotipizarea prin PCR-RFLP la locusul 

GYS1 a unor  indivizi din rasa Calul de Sport Românesc 

La caii din rasa Calul de Sport Românesc (CSR), digestia produșilor de 

amplificare de 230 pb în vederea stabilirii genotipurilor a fost realizată pe un număr de 

9 indivizi.  În urma analizării profilelor electroforetice au fost stabilite genotipurile  la 

cei 9 indivizi studiați din rasa Calul de Sport Românesc. S-a constatat că toți cei 9  

indivizi din rasa Calul de Sport Românesc au fost homozigoți cu genotip GG. 
 

5.7. Rezultate și discuții  privind calcularea frecvențelor alelelor și 
genotipurilor la locusul genei GYS1 la cele trei rase de cabaline studiate 

În urma genotipizării la locusul genei GYS1 a celor trei rase de cabaline și a unor 

probe de referință, au fost identificate două alele notate cu G și A conform substituțiilor 

prezente în exonul 6 al acestei gene.  Aceste două alele au fost identificate cu frecvenţe 

diferite, generând trei genotipuri: GG (normal), AG (afectat) şi AA (afectat).   

În urma centralizării datelor de genotipizare obţinute prin tehnica PCR-RFLP au 

fost  calculate frecvenţele  alelelor și a genotipurilor  la cele trei rase de cabaline luate 

în studiu. 

În aceast studiu nu s-a urmărit  dacă indivizii care au genotip AG au dezvoltat 

semne clinice ale miopatiei stocarii polizaharidelor. Studii anterioare au arătat că la 

caii care prezintă mutația manifestarea bolii variază în funcție de dietă, de condițiile de 

întreținere, de exercițiile fizice, de alte gene și probabil de alți factori (MCCUE ȘI COL., 

2009; BORGIA ȘI COL., 2010; RIBEIRO ȘI COL., 2004).  

 

             5.8. Calculul frecvenţei  alelelor  și a genotipurilor la locusul GYS1 în lotul 

de indivizi analizați din rasa Semigreu Românesc 

La rasa Semigreu Românesc, din cei 33 de indivizi analizați prin tehnica PCR-

RFLP au fost identificați  16 indivizi cu genotip homozigot GG și 17 indivizi cu  genotip 

heterozigot AG.        

În lotul de indivizi din rasa Semigreu Românesc analizați s-a constatat o 

frecvență apropiată a genotipurilor GG (49%) și AG (51%). Frecvența alelei G 

(normale) a fost de trei ori mai mare (74%) în comparație cu frecvența alelei mutante 

A (26%). În urma rezultatelor obținute se poate preciza cu siguranță că mutația este 

prezentă la caii din rasa Semigreu Românesc. 

Rezultate asemănătoare s-au obținut și la alte rase raportate în literatura de 

specialitate . La  caii din rasa Boulonnais, frecvența genotipului heterozigot (AG) a fost 

de 50%, la caii din rasa Schleswiger kaltblut  frecvența genotipului heterozigot (AG) a 
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fost de 50%, la caii din rasa Breton  frecvența genotipului heterozigot (AG) a fost de 

51.%. La caii din rasele Percheron și Belgian frecvența alelei A a fost de 34% respectiv 

24% (MCCUE ȘI COL., 2010; BAIRD ȘI COL., 2010). 

 

5.9. Calculul frecvenţei alelelor  și a genotipurilor la locusul GYS1 

în lotul de indivizi analizați din rasa Lipițan 

La rasa Lipițan au fost genotipizați  prin tehnica PCR-RFLP un număr de 25  de 

indivizi. Toți indivizii analizați au avut genotipul homozigot normal GG.  Prin urmare, 

frecvența alelei G și a genotipului homozigot GG este de 100%. 

 Conform unor studii anterioare (MCCUE ȘI COL., 2010; BAIRD ȘI COL., 2010)  

mutația de la nivelul genei GYS1 nu este prezentă la toate rasele de cai, de exemplu: la 

caii din rasa Clydesdale din 283 de cai analizați la nici unul nu a fost prezentă alela 

mutantă, la caii din rasa Connemara: din 49 de cai analizați la nici unul nu a fost 

prezentă mutația, la caii din rasa  Hanoverian: din  214 cai analizați la nici unul nu a 

fost prezentă mutația,  la caii din rasa  Akhal-Teke:  din 50 de cai analizați la nici unul 

nu a fost prezenta mutația și  la caii din rasa Welsh Pony: din 45 de cai analizați la nici 

unul nu a fost prezentă mutația. 

Lipsa alelei A  la lotul de indivizi din rasa Lipițan analizați poate fi explicată prin 

selecția pe criterii fenotipice mai riguroasă realizată la această rasă, respectiv originea 

rasei. Selecția fenotipică a unor reproducători cu aptitudini sportive mai evidente a 

determinat probabil o eliminare a indivizilor purtători ai alelei mutante (A) care 

afectează aceste caractere fenotipice esențiale pentru valoarea unui armăsar.  La fel 

cum este precizat și în literatura de specialitate lipsa alelei A la anumite rase de 

cabaline (Connemara, Hanoverian, Akhal-Teke, Welsh Pony)  poate să fie și din cauza 

selecției accidentale împotriva mutației (MCCUE ȘI COL., 2010; BAIRD ȘI COL., 2010),  

în mod identic poate  fi explicată lipsa alelei A și la rasa Lipițan respectiv la rasa Calul 

de Sport Românesc. 

Cu toate că probele au fost luate randomizat și din locații diferite nu poate fi 

exclusă total posibila prezență a alelei A la alți indivizi din această rasă și de aceea 

studiul va trebui realizat, în viitor, pe un număr mai mare de indivizi pentru a trage o 

concluzie finală. 

 

5.10. Calculul frecvenţei alelelor  și a genotipurilor la locusul GYS1 în lotul 

de indivizi analizați din rasa Calul de Sport Românesc 

La rasa Calul de Sport Românesc  au fost genotipizați  prin tehnica PCR-RFLP un 

număr de 9 indivizi. Toți indivizii analizați au avut genotipul homozigot GG.  Prin 

urmare frecvența alelei G și a genotipului homozigot GG este de 100% . 

Lipsa alelei A la lotul de indivizi din rasa Calul de Spor Românesc  poate fi 

explicată în mod identic și anume selecția prin fenotipică mai riguroasă a indivizilor 
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din această rasă pentru aptitudini sportive, originea rasei și din cauza selecției 

accidentale împotriva mutației.   Ca și în cazul rasei Lipițan, prezența alelei A la acestă  

rasă  nu poate fi exclusă deoarece au fost analizați un număr mic de indivizi.  

Analizând comparativ frecvența alelelor  G și A la cele trei rase de cabaline luate 

în studiu putem concluziona că alela A, asociată cu apariția miopatiei stocării 

polizaharidelor (MOLLY MC.CUE ȘI COL., 2008), este prezentă doar la rasa Semigreu 

Românesc cu o frecvență de 0,26 (26%). Această frecvență se încadrează în limitele 

determinate la alte rase de cabaline (0,003- 0,35), raportate în literatura de 

specialitate (MOLLY MC.CUE ȘI COL.,2008b, BAIRD ȘI COL., 2010).   

 Având în vedere acuratețea rezultatelor obținute, acest  test de genotipizare 

poate fi folosit  pentru diagnosticarea precoce a indivizilor purtători ai acestei alele ce 

provoacă rabdomioliza și aplicarea selecției prin eliminarea lor de la reproducție 

(selecția pe bază de markeri genetici). 

 

6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
6.1. Concluzii 

1. Avantajul extracției  ADN-ului din fire de păr îl  reprezintă faptul că acesta se poate 

recolta mai ușor și se poate păstra timp mai îndelungat în frigider. 

2. Un dezavantaj al extracției ADN-ului din fire de păr este faptul că probele pot fi ușor 

contaminate în timpul recoltării fie cu ADN-ul de la alți indivizi, fie cu ADN-ul de la 

persoana care recoltează. De asemenea, înlăturarea incompletă a pigmenților prezenți 

în fire de păr în urma impurificării ADN poate duce la inhibarea reacției de amplificare. 

3. Analizând comparativ frecvența alelelor  G și A la cele trei rase de cabaline luate în 

studiu putem concluziona că alela A, asociată cu apariția miopatiei de stocare a 

polizaharidelor (MOLLY MC. CUE ȘI COL.,  2008) este prezentă doar la rasa Semigreu 

Românesc cu o frecvență de 0,26 (26%).  

4. Nu putem exclude  posibila prezență a alelei A la alți indivizi din rasele Lipițan și Calul 

de Sport Românesc și de aceea, studiul va trebui realizat în viitor pe un număr mai 

mare de indivizi pentru a putea trage o concluzie finală.  

5. Având în vedere acuratețea rezultatelor obținute, acest  test de genotipizare poate fi 

folosit  pentru diagnosticarea precoce a indivizilor purtători ai acestei alele ce 

provoacă rabdomioliza și aplicarea selecției prin eliminarea lor de la reproducție  

 

6.2. Recomandări     

1. Protocolul de genotipizare testat care implică extracția ADN-ului din fire de păr, 

amplificarea unui fragment de ADN din gena GYS1 urmat de restricția acestuia pentru 

determinarea genotipurilor a permis o identificare corectă a genotipurilor și alelelor 

prezente la indivizii din cele trei rase de cabaline studiate. De aceea, recomandăm 

folosirea acestui protocol de lucru pentru identificarea mutației de tip G/A evidențiată 

și la cabalinele autohtone. 



Evaluarea frecvenței mutației de tip G/A din exonul 6 al genei glicogen sintaza (GYS1)  la 
trei rase de cabaline autohtone 

xi 

 

7.  ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUȚIILE   INOVATIVE ALE TEZEI 
Gradul de noutate al tezei constă în faptul că rasele de cabaline din România nu 

au mai fost până în prezent genotipizate la locusul genei GYS1. 

O noutate pe plan național este protocolul de genotipizare testat. 
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