
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 
RURALE  ADER 2022

ADER 8.1.8. Cercetări privind creșterea 
procentului de cazeină coagulabilă din laptele 
de capră și a randamentului de procesare în 

brânzeturi, folosind selecția unor markeri ADN

Obiectivul general 8. : Managementul  durabil al resurselor 
genetice animale

Obiectivul specific 8.1. : Ameliorarea genetică a populațiilor 
de animale - rase, linii cu status normal



Contract ADER 818/ 19.09.2019
“Cercetări privind creșterea procentului de cazeină coagulabilă 

din laptele de capră și a randamentului de procesare în 
brânzeturi, folosind selecția unor markeri ADN”

l Contractor :  Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas- Constanţa

l Partener 1 : Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Cluj-Napoca

l Partener 2 : Asociaţia Naţională a Crescătorilor de Capre din 
România Caprirom



FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea 

loturilor experimentale pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”

l OBIECTIVUL PROIECTULUI :
l Evaluarea în condiții de fermă a efectului polimorfismului genei alfa s1

cazeinei (CSN1S1) asupra procentului de cazeină coagulabilă din lapte şi a
randamentului de procesare în brânzeturi, pe caprine din rasa Carpatină
înscrise în registrul genealogic și promovarea testării ADN pentru acest
marker ca și criteriu de selecție a reproducătorilor utilizați în schemele de
ameliorare genetică în rasa curată a rasei Carpatină.



FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea 

loturilor experimentale pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”

OBIECTIVELE FAZEI a 2-a:
Obiectiv 2. 
Genotiparea la locusul CSN1S1 a 500 țapi din secțiunea principală a Registrul 
Genealogic al rasei Carpatine (250 în etapa II) și clasificarea lor în funcție de 
acest criteriu; 

Obiectiv 3. 
Genotiparea la locusul CSN1S1 a minim 1000 de femele de caprine din rasa 
Carpatină din minim 4 ferme și formarea loturilor experimentale pe categorii 
de genotipuri (Lotul 1 - AA, Lotul 2 - FF, minim 20 de femele / lot / ferma). 
Estimarea unor indici de diversitate și identitate genetica (filiație) prin 
genotiparea unor indivizi (masculi și / sau femele) pentru markeri microsateliți 
și / sau SNP.



lRezultate obţinute :
l În urma consultării datelor din Registrul Genealogic al rasei Carpatină condus de ANCC

CAPRIROM și a deplasărilor efectuate în teren au fost recoltate în vederea genotipării la locusul
alfa s1 cazeinei (CSN1S1) probe de sânge de la un număr de 1036 de femele și 259 de masculi din
mai multe exploatații. Datele de identificare ale probelor recoltate (locația, proprietarul,
numerele matricole, etc) au fost stocate într-o bază de date Excel.

l Probele de sânge recoltate au fost genotipate la locusul CSN1S1 prin tehnicile PCR-RFLP și AS-
PCR, unele fiind confirmate și prin secvențiere. În urma analizei ADN au fost obținute
informații privind genotipurile la locusul CSN1S1 pentru cei 259 de masculi și cele 1036 de
femele.

l Pe baza datelor de genotipare au fost calculate frecvențele alelelor și genotipurilor (indici de
diversitate genetică) în lotul de femele și masculi analizați.

l A fost testată cu succes o metodă de determinare a filiației (identității genetice) la caprine bazată
pe analiza unui panel de 22 de markeri microsateliți. Această metodă va putea fi aplicată de
către fermieri pentru stabilirea corectă a filiației la caprine, iar în proiect pentru verificarea
ratei de succes a montelor dirijate și/sau însamînțărilor artificiale planificate în Faza III.

FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea 

loturilor experimentale pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”



Activitatea 2.1.

l Recoltarea în teren a probelor de sânge pe anticoagulant de la 250 de țapi 
şi minim 1000 de femele în lactație luate în studiu 

l În această faza au fost recoltate un număr de 1036 probe sânge de la femele și
259 probe de la masculi.

l Toți masculii de la care au fost recoltate probe de sânge în vederea genotipării
sunt înregistrați în Secțiunea Principală a Registrului Genealogic CAPRIROM.

l Pentru recoltarea probelor de sânge au fost utilizate vacutainere de 6 ml cu
anticoagulant K3EDTA și ace de venisecție (18G).

FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea loturilor 

experimentale pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”



Activitatea 2.1.
Procedura de recoltare propriu zisa a sângelui a fost realizat din vena jugulară de către

medicii veterinari ai asociației (fig.1).

FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea loturilor 

experimentale pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”



Activitatea 2.2.Genotiparea probelor recoltate de la caprinele luate în studiu prin
metode bazate pe tehnica PCR
l Principiul metodei de genotipare a caprinelor la locusul CSN1S1

l Metoda constă în purificarea ADN din probelor de sânge recoltate de la caprine, urmată de
amplificarea prin tehnica PCR a unor regiuni ADN polimorfe din gena CSN1S1 de la caprine.

l Gena CSN1S1 este localizată la caprine pe cromozomul 6, fiind o unitate transcripţională de 16,7 kb
alcătuită din 19 exoni și 18 introni (Ramunno şi colab., 2004), care se exprimă în glanda mamară în
lactație. În prezent, la caprine sunt caracterizate 20 de alele (doua specifice rasei Carpatine; Bâlteanu
și colab., 2015), clasificate în 4 categorii (Martin şi colab., 2002), cu valori de expresie (g/l) descrise
la rasele Saanen și Alpină Franceză:

l - Cu expresie puternică (3,5 g alfa s1 cazeina / alela / litrul de lapte) : alelele A si B, mai frecvente la
rase neameliorate și indivizi genotipați din rasele Saanen si Alpină;

l - Cu expresie medie (1,1 g alfa s1 cazeina / alela / litrul de lapte): alela defectivă E, foarte frecventă
la indivizi negenotipați din rasele Saanen si Alpina;

l - Cu expresie slabă (0,45 g alfa s1 cazeina / alela / litrul de lapte): alela defectivă F frecventă la
indivizi negenotipați din rasele Saanen si Alpină;

l - Alelele nule (0 g alfa s1 cazeina /alela/ litrul de lapte), foarte rare.

FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea loturilor 

experimentale pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”



Activitatea 2.2.Genotiparea probelor recoltate de la caprinele luate în studiu prin
metode bazate pe tehnica PCR
l Rezultate privind secvențierea produșilor de amplificare din exonul 9 /intronul 9 al genei CSN1S1
l Conform localizării primerilor din setul 1, mărimea așteptată a produșilor de amplificare obținuți

pentru primul test PCR a fost de 213 pb pentru alela A (din cauza deleției de 11 nucleotide din
intronul 9), 223 pentru alela F (din cauza deleției citozinei din poziția 23 a exonului 9), respectiv de
224 pb pentru alelele B și E, care sunt identice în această regiune.

l Secvențierea produșilor de amplificare din cele 16 probe analizate de la indivizi din rasa Carpatină
a evidențiat și confirmat mutațiile așteptate care caracterizează alelele A, B/E și F în această
regiune (Figura 2).

FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea loturilor 

experimentale pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”

Figura 2. Cromatogramă de secvențiere evidențiind deleția a 11 pb din intronul 9 caracteristică alelei A a genei CSN1S1 de la 
caprine; b. Cromatogramă de secvențiere evidențiind deleția a unei citozine din exonul 9 caracteristică alelei F a genei CSN1S1 de la 

caprine. 



Activitatea 2.2.Genotiparea probelor recoltate de la caprinele luate în studiu prin
metode bazate pe tehnica PCR

l Rezultate privind genotiparea probelor prin PCR-RFLP și AS-PCR

l Figura 3. Identificarea genotipurilor la locusul CSN1S1 de la caprine prin PCR-RFLP și AS-PCR.

FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea loturilor experimentale 

pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”



Activitatea 2.2.Genotiparea probelor recoltate de la caprinele luate în studiu prin
metode bazate pe tehnica PCR

FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea loturilor experimentale 

pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”

Locus
1036 femele 259 masculi

Frecvența 
alelelor

Frecvența 
genotipurilor

Frecvența 
alelelor

Frecvența 
genotipurilor

CSNS1

A=0,32

B=0,26

E=0,15
F=0,27

AA=0,18
AB=0,10
BB=0,12
EE=0,09
FF=0,16
AE=0,05
BE=0,08
AF=0,13
BF=0,10

A=0,35

B=0,40

E=0,07
F=0,18

AA=0,17
AB=0,25
BB=0,14
EE=0,03
FF=0,03
AE=0,03
BE=0,06
AF=0,08
BF=0,22

Frecvențele alelelor și genotipurilor la locusul CSN1S1 la caprine analizate



Activitatea 2.2.Genotiparea probelor recoltate de la caprinele luate în studiu prin
metode bazate pe tehnica PCR

l La țapii din rasa Carpatină frecvențele cumulate ale alelelor cu expresie puternica (A și
B) avut valori cumulate de 0,75 compartiv cu 0,58 la femele. Frecvențele cumulate ale
alelelor defective cu expresie medie și slabă (E și F) au avut valori de 0,15 la masculi și
0,42 la femele.

l Frecvențele genotipurilor AA, din care vor fi selecționate în Faza III a proiectului
loturile experimentale de femele (lotul 1) și masculi, au avut valori relativ similare în
cazul genotipurilor AA (0,18 la femele, respectiv 0,17 la masculi). Frecvența
genotipurilor de tip FF, din care vor fi selecționate femele pentru lotul 2, au avut o
valoare de 0,16.

FAZA 2 / 31.10.2019-30.10.2020
“Testarea ADN a  caprinelor din fermele luate în studiu si formarea loturilor 

experimentale pe genotipuri (CSN1S1 AA si FF) ”

Concluzii


