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INTRODUCERE 

Populaţiile de bubaline sunt răspândite pe toate continentele, atât sub formă 

domestică, cât şi sub formă sălbatică, se adaptează cu uşurinţă în majoritatea zonelor 

climatice, la toate tipurile de exploataţii, neavând cerinţe speciale faţă de condiţiile de 

hrănire. Denumirea de Bubalus vine de la numele generic dat de LINNAEUS (1758) 

bivolului indian (Bos bubalus). La nivel mondial, cel mai răspândit tip de bivol, cu 

performanţe productive ridicate, este bivolul de râu (B. bubalus bubalus), cunoscut și 

sub denumirea de bivol de apă curgătoare  sau bivol riveran. Acesta este răspândit în 

Asia, în special în India, Pakistan, Iran, Irak, Siria, în Africa, mai frecvent întâlnit în 

Egipt şi în Europa, cu precădere în Italia, Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, România, Rusia. 

Sub raport genetic și ecologic și bubalinele din țara noastră aparțin bivolului de râu, 

respectiv bivolului riveran comun mediteraneean (VELEA ȘI COLAB., 1983). 

 În România bubalinele au fost o specie neglijată mult timp, fiind crescută cu 

preponderenţă în gospodăriile populaţiei deoarece această specie poate valorifica 

resurse furajere care nu puteau fi valorificate de celelalte specii de rumegătoare 

domestice, iar principalele produse, laptele și carnea, erau folosite mai ales pentru 

consumul propriu al familiei crescătorului. Rasa de bivoli din țara noastră a fost 

omologată în anul 1987 sub numele de Rasa de bubaline românească, pe baza 

principalelor însușiri morfoproductive și a sistemului de izolare reproductivă (VELEA 

ȘI COLAB., 2019). Rasa de bubaline din țara noastră este o rasă autohtonă provenită 

din bivolul de râu comun european, pe care s-a făcut introgresie cu rasa Murrah 

bulgăreasc în anul 1960 (HUȚU, 2004; BORGHESE ȘI MAZZI, 2005). Populația 

românească de bivoli este formată din trei tipuri diferite: tip carpatic, tip dunărean și 

tipul comun provenit din bivolul indian Murrah, o populație mai bine adaptată 

(GEORGESCU ȘI LIVIA VIDU, 2008). Cele mai numeroase bubaline românești sunt de 

tip carpatic, cu o resursă genetică valoroasă, bine adaptată la climatul rece (LIVIA 

VIDU, 2008). Majoritatea ţărilor dezvoltate se confruntă cu o supraproducţie de lapte 

de vacă, motiv pentru care unele dintre acestea impun restricţii cantitative şi exigenţe 

calitative. În aceste condiţii, o sursă alternativă importantă de lapte este cel obţinut de 

la bivoliţe. În structura producţiei totale de lapte la nivel mondial, laptele de bivoliţă 

reprezintă a doua sursa importantă, după cel de vacă. Trebuie subliniat faptul că deși 

numărul bubalinelor a scăzut în ultimul timp, ele reprezintă o resursă genetică 

importantă pentru multe zone ale lumii. Ținând cont de aceste aspecte, considerăm că 

trebuie să se acorde o atenţie deosebită conservării speciei, acolo unde efectivele au 

scăzut foarte mult sau să se acorde o importanță majoră dezvoltării într-o anumită 

direcţie în corelaţie cu nevoile pieţei. O eventuală dispariţie a bubalinelor ar duce la 
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pierderea unei importante surse de produse alimentare de bună calitate, cu însuşiri 

nutritive superioare, foarte apreciate de către consumatorii. De asemenea s-ar pierde 

unele însuşiri valoroase cum ar fi: adaptabilitatea deosebită și rezistenţa  la condiţiile 

de exploatare şi hrănire. Deşi, din punct de vedere productiv bivolul autohton nu are o 

eficienţă deosebită, acesta poate avea în viitor un important rol istoric, turistic și  

genetic, ca sursă de gene valoroase. Gena STAT 5A este mediatorul intracelular cheie al 

semnalizarii prolactinei, cu ajutorul căreia se poate activa transcripţia genelor ce 

codifică proteinele din lapte, ca răspuns la acţiunea prolactinei (WAKAO ŞI COLAB., 

1994). Factorul STAT 5A este cunoscut şi ca mediator al hormonului de creştere (GH) 

asupra căruia acţionează ca genă ţintă. Ea este un marker candidat pentru însuşirile 

producţiei cantitative de lapte şi carne de la bovine și bubaline. În gena STAT 5A, s-au 

identificat 14 polimorfisme de secvenţă pentru evidenţierea diferitelor polimorfisme 

punctiforme (SNP) (FLISIKOWSKI ȘI ZWIERZCHOWSKI, 2003, 2003b). 

Tema lucrării de doctorat este în concordanţă cu necesităţile reale ale 

Zootehniei din România, care traversează o criză profundă privind producţiile 

animaliere, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.  

Pentru rasele autohtone de bubaline, existenţa unor asocieri între polimorfismul 

genei STAT şi influența acesteia asupra producţia de lapte, poate fi considerat un nou 

marker molecular. Pe plan economic, selecţia populaţiilor de bubaline la locii genelor 

candidat pentru producţia de lapte ar aduce beneficii considerabile, acesta fiind şi 

scopul final al cercetării iniţiate. 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Alegerea temei de cercetare a avut ca argument major importanța utilizării 

markerilor genetici în programele de ameliorare care constau în posibilitatea 

depistării unor gene majore ce sunt strâns înlănţuite cu grupuri de gene responsabile 

de anumite caractere productive la bivolițe și de avantajele utilizării markerilor 

genetici ADN faţă de cei rezultaţi din polimorfismul proteinelor, deoarece acestea din 

urmă au un nivel redus de polimorfism, o acoperire limitată a genomului și necesită 

existenţa expresiei genei pentru a putea fi detectată.  

Scopul acestei cercetări a fost de a investiga morfologia glandei mamare la 

bivolița românească, de a evalua calitatea microbiologică, parametrii calitativi, gradul 

de igienă al laptelui și de a identifica polimorfismul genei STAT 5A care poate fi asociat 

cu unele carcteristici ale producției de lapte.  

Obiectivele cercetării și organizarea design-ului experimental. Ținând cont de 

complexitatea scopului propus au fost stabilite mai multe obiective. 
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1. Efectuarea unei metaanalize a datelor din literatura de specialitate care fac 

referire la influența structurilor morfo-fiziologice asupra producției de lapte la 

rumegătoare.  

2. Identificarea materialului și a tehnicilor de lucru în studiul morfologiei glandei 

mamare.  

3. Identificarea unei ferme de creștere a bubalinelor specializată în producția de 

lapte.  

4. Formarea unui lot reprezentativ de bubaline necesar recoltării probelor de 

lapte în vederea evaluării parametrilor calitativi și microbiologici ai acestuia, 

precum și recoltarea probelor de sânge necesare extracției ADN și identificării 

polimorfismului genei STAT 5A.  

5. Identificarea, selectarea și aplicarea celor mai relevante metode de lucru 

pentru a analiza probele de lapte și de sânge recoltate.  

6. Analiza și interpretarea statistică a datelor obținute pentru a oferi un 

argument științific robust cercetărilor și pentru elaborarea unor articole 

științifice.  

Tema de cercetare este una interdisciplinară și urmărește identificarea unor 

aspecte noi cu privire la morfologia glandei mamare, la parametrii calitativi ai laptelui 

și la  polimorfismul genei STAT 5A la bivolul românesc. 

La ora actuală, rezultatele cercetărilor din literatura de specialitate cu privire la 

morfologia glandei mamare și identificarea polimorfismului genei STAT 5A sunt 

neconcludente, puține la număr, iar marea lor majoritate au fost efectuate în afara țării, 

fapt ce face ca studiul nostru să fie considerat un studiu de pionierat în România, iar 

rezultatele obținute să completeze cunoștințele din domeniu.  

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 

Lucrarea intitulată „Cercetări privind morfologia glandei mamare, parametrii 

calitativi ai laptelui și polimorfismul genei STAT 5A la bivolul românesc”, are un număr 

de 152 pagini și este elaborată conform normelor de redactare în vigoare la nivel 

universitar și național. Teza de doctorat este structurată în două părți formate din 9 

capitole și conține 62 de figuri, 4 tabele, 2 histograme și un număr de 221 referințe 

bibliografice. 

Prima parte a tezei de doctorat intitulată „Stadiul actual al cunoașterii”este 

structurată în 3 capitole și cuprinde un număr de 50 pagini. În această parte sunt 

sintetizate informații cu privire la filogenia și taxonomia bubalinelor (Capitolul 1), la  

actualități și perspective în creșterea acestora, atât pe plan mondial, cât și pe plan 

național, la managementul bunăstării și de hrănire, precum și la producția de lapte 



Mariana BUȚI (căs. TĂTARU) 
    

IV 

 

(Capitolul 2). Ultimul capitol al acestei părți (Capitolul 3) cuprinde date cu privire la 

caracterele morfofiziologice, reproductive și productive ale bubalinelor. 

Partea a II-a a tezei de doctorat este partea alocată cercetărilor proprii. Aceasta 

este structurată în 6 capitole și cuprinde un număr de 102 pagini.  

Capitolul 4 al acestei părți cuprinde organizarea design-ului experimental, 

scopul și obiectivele cercetării, materialele și metodele de  lucru utilizate.  

Cercetările s-au efectuat pe bivolițe românești de la Staţiunea de Cercetare 

Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor (S.C.D.C.B. Şercaia), Brașov, România, și au 

fost organizate sub forma a 3 studii în cadrul cărora s-a urmărit morfologia glandei 

mamare, parametrii calitativi și microbiologici ai laptelui și identificarea 

polimorfismului genei STAT 5A, genă responsabilă de unele caracteristici calitative ale 

laptelui. 

Capitolul 5 este alocat studiului I. Morfologia glandei mamare la bivolița 

românescă și a avut ca scop investigarea morfologiei, vascularizației și inervației 

glandei mamare la bivolița românească, utilizând tehnici de lucru anatomice, 

histologice și imagistice. Cercetările s-au efectuat pe 10 ugere recoltate de bivolițe 

sacrificate în abator, 5 ugere de la animale adulte, din care 2 ugere de la bivolițe aflate 

în perioada de lactație și 5 ugere de la tineret femel. Ugerele au fost recoltate imediat 

după sacrificarea animalelor, apoi au fost transportate la USAMV Cluj-Napoca, 

România, unde au fost examinate din punct de vedere macroscopic, histologic și 

imagistic. 

Capitolul 6 cuprinde studiul II. Evaluarea parametrilor calitativi și 

microbiologici ai laptelui de bivoliță. Scopul acestui studiu a fost de a investiga 

parametrii calitativi și microbiologici ai laptelui de bivoliță pentru a stabili dacă acesta 

se încadrează în parametrii admiși de legislația europenă și națională din domeniu. Din 

numărul total de 50 bivolițe luate în studiu au fost selectate  randomizat un număr de 

30 de bivolițe de la care s-au colectat un număr de 120 de probe de lapte. Colectarea 

laptelui s-a făcut sezonier, în perioada august 2017- octombrie 2018. În fiecare sezon 

au fost recoltate câte 30 de probe, în cantitate de 50 ml/probă. Totodată, prin 

cercetările efectuate s-a urmărit să se identifice o corelație directă între numărul total 

de germeni (NTG), numărul de celule somatice (NCS) și existența unor mamite clinice 

sau subclinice în efectiv. 

Capitolul 7 este dedicat studiului III. Identificarea polimorfismului genei STAT 

5A la bivolița românească. Scopul principal al studiului a fost de a identifica unele 

mutații SNP cauzale, implicate în însușirile producției de lapte la bivolița românescă și 

caracterizarea din punct de vedere genetic a structurii unor regiuni din gena STAT 5A, 

în vederea utilizării posibilelor polimorfisme identificate în studii de asociere cu unele 

trăsături cantitative și calitative ale producției de lapte. 
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Capitolul 8 cuprinde concluziile și recomandările cercetării, iar în capitolul 9 

sunt prezentate elementele de  originalitate și contribuțiile inovative ale tezei. 

REZULTATELE CERCETĂRII PROPRII 

 Capitolul 5. În primul studiu al cercetării s-a investigat morfologia, 

vascularizația și inervația glandei mamare la bivolița românească, utilizând tehnici de 

lucru anatomice, histologice (BANCROFT ȘI COOK. 1994; KIERNAN, 1999; SUVARNA ȘI 

COLAB., 2012) și imagistice. La bivoliță, glanda mamară este situată în regiunea 

inghinală, fiind alcătutită din patru sferturi, intim unite între ele, care formează ugerul. 

Ugerul este un organ complex format dintr-un aparat de suspensie, un sistem secretor 

compus din celule epiteliale, un sistem de conducte pentru depozitarea și transportul 

laptelui, vase de sânge, vase limfatice și plexuri nervoase (VIOARA MIREȘAN, 2004; 

FERREIRA ȘI COLAB., 2014).  

 Cercetările au evidențiat faptul că vascularizația ugerului este mai bogată în 

sferturile posterioare, deoarece acestea sunt irigate atât de artera mamară medie prin 

ramura sa caudală, colaterală a arterei craniale mamare, cât și de artera mamară 

caudală cu originea în artera pudendă externă. La 2 din cele 10 ugere disecate irigarea 

sferturilor posterioare a fost întărită de ramura mamară laterală, segmentul ascendent.  

Ramurile arteriale descendente desprinse din artera mamară cranială au un traiect 

ventro-lateral și se distribuie în porțiunea glandulară a sinusului galactofor. Secțiunile 

histologice efectuate au evidențiat prezența țesutului conjunctiv interalveolar mai dens 

și mai bogat în fibre de colagen și capilare sanguine în structura parenchimului mamar  

la bivolițele aflate în perioada de lactație, aspect care ar putea fi atribuit aportului mai 

mare de sânge necesar sintezei laptelui. La tineretul femel și la bivolițele aflate în 

perioada de repaus mamar secțiunele histologice au relevat faptul că în țesutul 

conjunctiv interlobular predomină fibrele elastice în defavoarea fibrelor de colagen, 

elemente confirmate și în alte studii. La toate ugerele disecate, sistemul venos mamar a 

fost mai extins decât sistemul arterial, acesta având o dispunere etajată, și anume: la 

nivelul mamelonului, la nivelul țesutului glandular și la baza ugerului. 

Capitolul 6. În studiul efectuat asupra parametrilor calitativi ai laptelui de 

bivoliță s-a identificat o varianță a valorilor în funcție de sezon, datele obținute 

relevând faptul că procentul mediu de proteină din probele colectate iarna (4,6%) este 

semnificativ diferit (p ≤0,05) comparativ cu cel înregistrat în timpul primăverii (3,9%). 

Procentul de grăsime din laptele de bivoliță colectat a avut cea mai mare valoare în 

sezonul de iarnă (8,7%), iar cea mai mică valoare în sezonul de vară (7,8%). Aceste 

valori diferite pot fi influențate de stadiul de lactație, sezon, furaje și de procesul de 

oxidare termică. De asemenea, s-a găsit o varianță sezonieră (p<0,05) a lactozei care a 
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avut valoarea cea mai mare primăvara (4,4%), iar valoarea cea mai mică s-a înregistrat 

toamna (3,9%). În ceea ce privește valorile medii ale substanței uscate negrase (SNF) și 

ale substanțelor minerale, acestea au avut valori mai crescute în sezonul de iarnă și 

mai scăzute în sezonul de primăvară. Densitatea și conductivitatea au avut valori medii 

mai mari în sezonul de iarnă, iar valori medii mai mici în sezonul de toamnă. Substanța 

uscată totală (SUT) a înregistrat valori mai mari în sezonul de iarnă (17,93%) și valori 

medii mai mici în sezonul de vară (17,59%). Cea mai mare valoare a cenușei s-a 

înregistrat în sezonul de iarnă (0,79%), iar cea mai mică vara (0,67%). pH-ul laptelui 

de bivoliță a avut valori diferite, acestea fiind cuprinse între 6,53 primăvara și 6,75 

iarna. Acesta nu este influențat de sezon, de numărul de alăptări sau de numărul de 

parturiții, dar este corelat cu grăsimea și conținutul de lactoză din lapte. Parametrii 

calitativi pot înregistra valori diferite în funcție de sezon deoarece aceștia sunt 

influențați de anumiți factori cum ar fi: schimbările sezonale termice, consumul și 

digestibilitatea furajelor, condițiile geoclimaterice și temperamentul animalului. 

În probele de lapte luate în studiu au fost identificate și izolate mai multe 

microorganisme patogene, cum ar fi: Bacillus licheniformis, Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp. și Trueperella pyogenes. Microorganismele prezente în lapte pot 

provoaca degradarea acestuia, prin modificarea proprietăților organoleptice, ceea ce 

determină schimarea calității. Valoarea medie a numărului de celule somatice în 

laptele de bivoliță din probele luate în studiu a fost de 1026,5 x 103  (MARIANA TĂTARU 

ȘI COLAB., 2019). 

Capitolul 7. Rezultatul analizei PCR-RFLP/Eco88 I a reliefat prezența a două 

genotipuri homozigote în proba analizată (N=20): CC (178bp și 34pb) și TT (215bp) a 

căror frecvență a fost de 0,75 (CC), respectiv 0,25 (TT). Secvența de 215pb din gena 

STAT 5A de la bivolița românească are o identitate de 100% cu cea de la vacă, fiind 

asociată cu trăsăturile producției de lapte. Secvențele obținute în cadrul analizei de 

secvențiere au fost prelucrate cu ajutorul programului Geneious 4.8.5 (Biomatters, 

New Zealand). Întâi secvențele sens (forward) au fost comparate și asamblate cu 

secvențele antisens (reverse) corespunzătoare, obținându-se astfel secvențele consens, 

utilizate mai departe în analiză. Secvențele consens au fost comparate cu alte secvențe 

ale aceleiași gene, existente în baza de date GenBank®, prin algoritmul Basic Local 

Alignment Search. Rezultatele analizei BLAST au relevat o similaritate de peste 99% 

(99,86%-99.30%) cu diverse secvențe izolate, ale aceleiași gene STAT 5A de la 

bubaline (References GeneBank: KJ461010, KJ461013, KJ461005, KJ461009, 

KJ461007). Evaluarea polimorfismelor s-a realizat prin alinierea tuturor secvențelor 

obținute în cadrul acestui studiu și a secvenței de referință GenBank®, cu funcția 

CLUSTAL Omega (https://www.ebi.ac.uk). Secvența de 740pb conține mutația în 

regiunea intronică, situată între cei doi exoni (8 și 9). Identificarea SNPs s-a realizat pe 
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baza secvenței genomice de la Bubalus bubalis breed Mediterranean (>NC_037547.1), 

prin alinierea secvențelor sens ale probelor: 8, 11, 19, 24 și 26. În studiu nostru a fost 

detectată o mutație punctiformă, de tipul C (citozină)–T (timină), situată în poziția 

c.989+344A din intronul 8-9 al genei. În acest studiu a fost identificată mutaţia SNP 

(C>T) din situsul enzimei Hinf I, pentru care alela C este asociată cu însuşirile 

producţiei de lapte. În cadrul cercetării a fost detectată o mutație punctiformă, de tipul 

C (citozină)–T (timină), situată în poziția c.989+344A din intronul 8-9 al genei STAT 5A 

la bivolița românească, identică cu mutația existentă la Bubalus bubalis rasa 

mediteraneeană, asociată cu însuşirile producţiei de lapte, respectiv, cu procentul 

crescut de proteină din lapte. Existența unor mutații SNP specifice, ce ar putea fi 

utilizate ca markeri genetici, rămâne un deziderat al cercetărilor de genetică 

moleculară la bivolița românească, puțin caracterizată din punct de vedere genetic 

până în prezent.  

CONCLUZII GENERALE 

Capitolul 8 al tezei de doctorat este alocat concluziilor generale formulate pe 

baza datelor obținute. 

1.      La bivolița românească ugerul este alcătuit din două complexe mamare care 

corespund celor patru sferturi, dispuse câte două pe fiecare parte: stângă și 

dreaptă. 

2. Ugerul este situat topografic în regiunea inghinală și prezintă pe suprafața sa 

două siloane, unul longitudinal și unul transversal, care-l împarte în cele 4 

sferturi, sferturile caudale fiind mai voluminoase decât cele craniale. 

3. Țesutul glandular, pe secțiune are o tentă gri-gălbuie și reprezintă principala 

componentă structurală a ugerului, fiind separat și divizat în mici formațiuni 

glandulare de un țesut conjunctiv abundent, adesea infiltrat cu grăsime.  

4. Parenchimul mamar este susținut de un țesut conjunctiv bine dezvoltat și 

structurat care se continuă la periferie cu aparatul de suspensie al ugerului, iar 

spre interior trimite travee conjunctive care împarte parenchimul mamar în 

lobi și lobuli mamari, apoi se racordează țesutului conjunctiv intralobular.  

5. La bubalinele adulte, structurile ductoacinare ale parenchimul mamar 

prezintă epiteliu diferențiat în funcție de faza de lactație, care poate fi 

cuboidal,  cuboidal scund sau chiar scuamos.  

6. Secțiunile histologice au evidențiat faptul că țesutul conjunctiv interalveolar 

este mai dens și mai bogat în fibre de colagen și capilare sanguine la bivolițele 

aflate în perioada de lactație, aspect care ar putea fi atribuit aportului mai 

mare de sânge necesar sintezei laptelui, comparativ cu tineretul femel și cu 
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bivolițele aflate în perioada de repaus mamar la care predomină fibrele 

elastice în defavoarea fibrelor de colagen. 

7. Artera pudendă externă, în spațiul inghinal este însoțită cranial de vena 

pudendă externă, iar caudal de un pachet de vase limfatice voluminoase 

eferente de la nodulii limfatici mamari. 

8. La toate ugerele disecate, sistemul venos mamar are o dispunere etajată, la 

nivelul mamelonului, la nivelul țesutului glandular și la baza ugerului, fiind 

mai extins decât sistemul arterial. 

9. Nodulii limfatici sunt plasați de o parte și de alta a ugerului, cei mai voluminoși 

sunt plasați în plan superficial, iar cei mai reduși în volum, în plan profund. 

10. Vasele sanguine și cele limfatice cu dispunere mai apropiată de planul median 

al ugerului,  pot trece dintr-o parte în alta. 

11. Analizele microbiologice au evidențiat un număr total de germeni (NTG) 

cuprins între 100 germeni/ml și 7400 germeni/ml și o valoare medie a 

numărului de celule somatice (NCS) de 1026,5 x 103. Totodată, a fost  

semnalată și prezența unor bacterii patogene din speciile Bacillus licheniformis 

4,6±0,32; Staphylococcus spp. 2,95±0,53; şi Trueperella pyogenes 1,43±0,26. 

12. Parametrii calitativi ai laptelui au avut următoarele valori medii: grăsimea 8,3 

± 0,66; proteina 4,3± 0,37; lactoza 4,1%±0,29; cenușa 0,71±0,05, iar densitatea 

medie la temperatura de 18°C a laptelui a fost de 1,031. 

13. În cadrul cercetării a fost detectată o mutație punctiformă, de tipul C 

(citozină)–T (timină), situată în poziția c.989+344A din intronul 8-9 al genei 

STAT 5A la bivolița românească, identică cu mutația existentă la Bubalus 

bubalis mediteraneean breed, asociată cu însuşirile producţiei de lapte, 

respectiv, cu procentul crescut de proteină din lapte. 

14. Rezultatul analizei PCR-RFLP/Eco88 I a reliefat prezența a două genotipuri 

homozigote în proba analizată (N=20): CC (178bp și 34pb) și TT  (215bp) a 

căror frecvență a fost de 0,75 (CC), respectiv 0,25. 

 

RECOMANDĂRI 

 În urma celor concluzionate anterior, recomandăm ca cercetările ulterioare cu 

privire la structura morfologică, histologică și imagistică a ugerului la bivolița 

românească să fie făcute pe un număr mai mare de exemplare, deoarece rezultatele 

obținute pot constitui un suport teoretic și practic pentru stabilirea cât mai precisă a 

diagnosticului și a protocolului terapeutic în patologia ugerului, precum și în 

elaborarea unor strategii economice cât mai avantajoase. 



Rezumat al tezei de doctorat 
 

IX 

 

Recomandăm ca rezultatele obţinute în cadrul acestei cercetări, cu privire la 

existența polimorfismelor în cadrul genei STAT 5A și diferențele de secvență 

înregistrate față de secvența de referință genomică NC_037547.1 de la Bubalus bubalis 

rasa mediteraneeană să fie orientate către studiul locusului STAT 5A pentru a stabili 

asocieri între cele două polimorfimse detectate (C>T poziția c.958 și c.989+344A) în 

gena STAT 5A și însușirile productive, cum ar fi: cantitatea de lapte, procentul de 

grăsime şi procentul de proteină din lapte la bivolița românescă. 

Prezentul studiu oferă direcții noi de cercetare pentru a identifica noi valențe în 

morfologia glandei mamare, în parametrii calitativi ai laptelui și în polimorfismului 

genei STAT 5A la bivolița românească.  
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