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INTRODUCERE
Un rol important în ameliorarea raselor de tau-

rine îi revine creșterii în linii. În funcţie de valoarea 
genetică a taurilor crescuţi în linii și utilizaţi în însă-
mânţarea artificială se transmit caracterele productive 
în descendenţă. Marcarea liniilor de tauri cu markerii 
grupelor sanguine face posibilă identificarea obiectivă 
a taurilor de o înaltă valoare genetică și transmiterea 
acestora în descendenţă destinată reproducţiei. Des-
pre utilizarea markerilor genetici la marcarea liniilor, 
crearea liniilor noi, famiilor și grupelor înrudite de 
taurine au comunicat B. Podoba [6], S. Sadmanov et 
al.  [12], V. Cernușenco et. al. [11], V. Pavliucenco et. 
al. [5], P. Sorocovoi et. al. [10], K. Gurcovici et al. [5],  
E. Smirnov et.al. [1]

MATERIALE ȘI METODE

Antigenele grupelor sanguine au fost studiate în 
Institutul Știinţifico-Practic de Biotehnologii în Zoo-
tehnie și Medicină Veterinară conform metodelor de 
cercetare respective [9], fiind utilizate 49-62 de seruri 
imunospecifice unificate în testări internaţionale.

Frecvenţa factorilor eritrocitari în loturile studiate 
era calculată în procente, acest indice exprimând ra-
portul taurinelor purtătoare a antigenului faţă de lotul 
studiat.

Calcularea frecvenţei alelelor în locii simpli (mo-
nofactoriali) ai grupelor sanguine (J, L, M, Z) s-a efec-
tuat după formula Braend.

Frecvenţa alelelor în loci compuşi A, B, C, S a fost 
calculată conform formulei: 

q = F/2n, unde                                                     (2.1)
n – numărul de animale cercetate,
F – numărul de alele.
Nivelul homozigoţiei locusului [Cα] s-a calculat 

conform formulei A. Robertson [224]: 
Cα = q²1 + q²2 + q²3 + ….q²n ,  unde                  (2.2)
q1², q²2, q²3, ….q²n  – pătratele frecvenţei alelelor.
Heterozigoţia grupului (Hl) pe locus a fost calcu-

lată de asemenea după formula Robertson, numai că 
din unitate se scade suma pătratelor frecvenţei alelelor 
locusului:

 Hl = 1 – [q²1 + q²2 + q²3 + ….q²n].                                                 (2.3)
Suma alelelor eficiente (Na) s-a determinat prin 

împărţirea unităţii la coeficientul de homozigoţie 
(Cα):

Na = 1/Cα.                                                                            (2.4)
Nivelul variabilităţii genetice (V) s-a calculat prin 

formula: 
V = (1 – Cα /1) : ( 1 – 1/n) x 100, unde           (2.5)
V – nivelul variablităţii genetice; 
Cα – coeficientul de homozigoţie; numărul de ani-

male studiate;
n – numărul de animale.
Analiza filogenică s-a efectuat la nivel antige-

nic, la evidenţă fiind puși metișii din diverse gene-
raţii și comparaţi între ei. Indicii distanţelor gene-
tice (d) între metiși au fost calculaţi după formula  
A. Серебровский [8]. Indicii similitudinii genetice 
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s-au calculat prin scăderea distanţei genetice din 1. 
Pentru studierea corelaţiilor genetice între metiși și 
indicii calitativi a fost efectuată analiza claustrică a  
distanţei genetice [2].

În locii polifactoriali alelele s-au determinat prin 
metoda analizei familiale, așa-numitele triade tata-
mama-descendenţa.

REZULTATE ȘI DISCUŢII

Investigaţiilor au fost supuse cele mai răspândite 
linii ale tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţată 
cu negru la care s-a studiat spectrul antigenic al gru-
pelor sanguine. Numărul antigenelor depistate varia 
de la 36 (linia Valiant 1650414) la 50 (linia Rokmen 
275932). 

În locusul AEA au fost determinate două antigene –  
А1 şi А2 la toate liniile studiate. Frecvenţa antigenu-
lui А2 varia de la 0,0869 (linia Astronaut 1458744)  la 
0,6470 (linia Eleveişin 1491007). În liniile Butmeiker 
1450228 și Valiant 1650414 s-a constatat antigenul Z’ 
cu frecvenţa 0,0357 şi 0,0588, respectiv. 

În locusul AEB s-au relevat 27 de antigene din care 
14 au fost stabilite în toate liniile: B2, G2, G3, I2, O2, Y2, 
D’, E’2, E’3, G’, O’, P’, Q’, G”. Antigenele B1, O1, P2, A’2, B’, 
J’2, P’ la taurii din toate liniile se întâlnesc rar. O frec-
venţă mai înaltă o aveau antigenele B2, G2, G3, I2, O2, 
Y2, D’, E’2, E’3, G’, O’, Q’, G”, care sunt caracteristice pen-
tru rasa Bălţată cu negru. Antigenul Q a fost constatat 
doar la taurii din linia Rokmen 275932 cu frecvenţa de 
0,0312, iar antigenele B’, J’2, Y’ – la taurii din liniile Ele-
veișin, Rokmen și Butmeiker (0,0147, 0,0312, 0,0714; 
0,0441, 0,0320, 0,0357;  0,0294, 0,0312, 0,0357 respec-
tiv). Antigenul B” a fost descoperit la taurii din liniile 
Eleveișin și Butmeiker, iar antigenul D” – la taurii din 
liniile Eleveișin, Rokmen și Butmeiker,  a căror frec-
venţă varia corespunzător de la 0,0143 la 0,0357  și de 
la 0,0312  la 0,0714.  

În locusul AEC, din cele 10 antigene studiate nu 
s-a depistat antigenul R1 la taurii din linia Valiant. 
Pentru toţi taurii din liniile testate a fost specifică frec-
venţa înaltă a antigenelor C1, C2 , E și X2. 

În locusul AEF s-au manifestat ambele antigene: 
F și V. Cea mai înaltă frecvenţă a avut-o antigenul 
F la taurii din liniile Astronaut (1,0) şi Butmeiker 
(0,9643).

În locusul AEJ, antigenul J era prezent la taurii din 
toate liniile studiate, având  frecvenţa de la 0,3529 (li-
nia Valiant) la 0,5000 (linia Rokmen).

În locusul AEL, frecvenţa scăzută a antigenului 
L a fost caracteristică pentru taurii din linia Rokmen 
(0,2812).

În locusul AEM, antigenul M nu s-a depistat la 
taurii din linia Valiant, iar în celelalte linii varia de la 
0,0435 (linia Astronaut) la 0,0714 (linia Butmeiker).

În locusul AES, din cele şase antigene studiate,  
patru (U, U’, H”, U”) lipseau la taurii din linia Butmei-
ker și trei (U, H”, U”) – la taurii din linia Valiant. Frec-
venţa antigenului H’ oscila de la 0,5294 (linia Valiant) 
la 0,8928 (linia Butmeiker).

În locusul AEZ, frecvenţa antigenului Z a fost mai 
joasă la taurii din linia Valiant (0,2353), mai sporită la 
taurii din linia Rokmen (0,3437), cel mai înalt indice 
în acest sens (0,5000) fiind înregistrat la taurii din linia 
Butmeiker. Distanţele și similitudinile genetice între 
linii au fost calculate în baza rezultatelor obţinute la 
studierea antigenelor (tabelul 1). 

Analiza clausterică, efectuată cu ajutorul dendro-
gramei elaborate, a demonstrat că cea mai înaltă simi-
litudine (r=0,8650) există între liniile Rokmen și As-
tronaut și Rokmen – Butmeiker (r = 0,8581) (figura 1).                                                                                                                                      

În dendrogramă, liniile Rokmen și Astronaut for-
mează un clauster separat, distanţa genetică între ele 
fiind cea mai mică (d = 0,1350); puţin mai departe sunt 
așezaţi taurii din liniile Eleveișin (d = 0,1493), după care 
urmează cei din linia Butmeiker 1450228.      

Reproducătorii din linia Valiant 1650414 formează 
vârful dendrogramei și se află la o distanţă relativ mai 
mare faţă de liniile Rokmen, Astronaut și Eleveișin. 

Cele mai multe alele [40] au fost identificate în li-
nia Eleveișin, la care alela G2Y2E’1Q’ este marker cu o 
frecvenţă de 0,3786. Purtători ai acestei alele sunt 53 de 
tauri din cei 70 supuși studierii.                          

Tabelul 1
 Indicii distanţelor (d) și ai similitudinii (r) genetice între liniile 

tipului moldovenesc de taurine al rasei Bălţată cu negru 
                               Similitudinea (r)  
Distanţa (d) Cifru 1 2 3 4 5

Eleveișin 1491007 1 – 0,8454 0,8310 0,8560 0,8301
Rokmen 275932 2 0,1546 – 0,8581 0,8650 0,8519

Butmeiker 1450228 3 0,1690 0,1419 – 0,8318 0,8163
Astronaut 1458744 4 0,1440 0,1350 0,1682 – 0,8235

Valiant  1650414 5 0,1699 0,1481 0,1837 0,1765 –
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La taurii reproducători din linia Rokmen 275932 au 
fost depistate 29 de alele. Cele mai răspândite alele ale 
locusului AEB au fost G2Y2E΄1Q΄, B1O3Y2E΄3G΄P΄Q΄G΄΄, 
B2O1, B2O1Y2D΄, G1I1, I2, O1, Y2G΄G΄΄, D΄G΄O΄, Q΄, din-
tre care alela G2Y2E’1Q’ este markerul liniei, frecvenţa 
ei constituind 0,1212. O frecvenţă sporită (0,0606) s-a 
constatat și la markerii O1 și Q’.

În linia Butmeiker 1450228 au fost identificate 25  de 
alele, dintre care alela I2 este markerul liniei, cu  frecvenţa 
de 0,1071. Frecvenţă înaltă (0,0714) a avut și markerul 
G1I1. Coeficientul homozigoţiei a fost de 3,7%, ca și în 
linia Rokmen 275932, și cel mai mic dintre toate liniile 
studiate. 

În liniile Astronaut și Valiant au fost depistate câte 
20 de alele, alela marker fiind  G2Y2E’1Q’ cu frecvenţa de 
0,1522 – 0,0822 corespunzătoare.

 Cu toate că în liniile Rokmen și Butmeiker numă-
rul de alele nu este mare, coeficientul de  homozigoţie 
(Cα) a constituit 3,7%; acest indice crește în liniile Vali-
ant (4,5%) și Astronaut 7,1%). 

Cel mai înalt coeficient de homozigoţie a fost rele-
vat în linia Eleveișin (Cα = 15,0%), nivelul mediu al lui 
în toate liniile constituind 6,8%. Aceasta denotă faptul 
că heterozigoţia individuală a liniilor în tipul moldove-
nesc al rasei Bălţată cu negru (cu spectrul alelelor rase-
lor Bălţată cu negru, Holstein, Bălţată cu negru olande-
ză) este înaltă și are o vastă diversitate genetică. 

La compararea alelelor locusului AEB în linii a tipu-
lui moldovenesc al rasei Bălţată cu negru cu populaţiile 
rasei Bălţată cu negru din Rusia [6] s-a stabilit că majori-
tatea sunt prezente în alelofondul taurilor reproducători:  
B1O3Y2A’1E’3G’P’Q’G”, B2I2, B1G2KO2A’1E’1K’, B2O1Y2, 
B2O2Y2B’O’B”, B2O1Y2D’, B2O1B’, B2O1, G2Y2D’, G”, I2, O1, 
D’G’O’, Y2G’G”, E’3G” și altele.         

Este de menţionat faptul că în urma încrucișări-
lor taurii de rasă Holstein au introdus o mare parte de 
alele de selecţie americană și europeană. Astfel de alele 

ca B1O3Y2A’1E’3G’P’Q’G”, E’3G”, B2O1Y2D’, Y2D’E’1F’2O’, 
G2Y2E’1Q’ sunt tipice pentru rasa Bălţată cu negru. 

În investigaţiile noastre, ca și în cele efectuate de  
către Popov N. A. ș.a. [7] din Rusia, s-a constatat că 
unele alele din cele depistate sunt unice sau foarte rar 
întâlnite:  B2O1D’ (liniile Eleveișin și Rokmen), B2O1Y2 
(linia Valiant), B2O1B’ (linia Rokmen), Y2A’1 (linia Ele-
veișin, Rokmen, Butmeiker), Y2D’G”  (linia Eleveișin).

Printre indivizii liniilor Eleveișin și Butmeiker a 
fost depistată alela B2O1D” cu frecvenţa 0,0214 și 0,0357 
corespunzător, care este specifică  pentru rasele Bălţată 
cu negru germană și olandeză.

Așadar, alelofondul liniilor studiate ale tipului de 
taurine moldovenesc din rasa Bălţată cu negru are o 
diversitate genetică stabilă pentru efectuarea lucrărilor 
de ameliorare la nivelul genelor grupelor sanguine, iar 
coeficientul de homozigoţie (6,8%) permite menţine-
rea și creșterea celor 15 unităţi genetice structurale fără 
dificultăţi și asigură varietatea caracterelor genetice ale 
tipului de taurine menţionat.  

CONCLUZII

1. Cele mai multe alele au fost depistate în linia 
Eleveișin la care alela G2Y2E’1Q’ este marker cu o frec-
venţă de 0,3786. Purtători ai acestei alele sunt 53 de 
tauri din cei 70 supuși studierii.                          

2. Cel mai înalt coeficient de homozigoţie a fost 
relevat în linia Eleveișin (Cα = 15,0%), nivelul mediu 
al lui în toate liniile constituind 6,8%. Aceasta deno-
tă faptul că heterozigoţia individuală a liniilor în ti-
pul moldovenesc al rasei Bălţată cu negru (cu spectrul 
alelelor raselor Bălţată cu negru, Holstein, Bălţată cu 
negru olandeză) este înaltă și are o vastă diversitate 
genetică. 

3. În urma încrucișărilor, taurii de rasă Holstein 
au introdus o mare parte de alele de selecţie americană 
și europeană. Astfel de alele ca B1O3Y2A’1E’3G’P’Q’G”, 
E’3G”, B2O1Y2D’, Y2D’E’1F’2O’, G2Y2E’1Q’ sunt tipice 
pentru rasa Bălţată cu negru. 
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