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La ora actuală, câinele domestic este cea mai răspândită specie de canide, cu o 

populaţie la nivel global de aproximativ 400 milioane de indivizi, având cea mai largă 
distribuţie geografică dintre toate speciile domestice. Dintre mamifere, câinii domestici sunt 
remarcabili datorită multitudinii de variaţiuni naturale pe care le prezintă din punct de vedere 
al caracteristicilor morfologice şi comportamentale, chiar dacă păstrarea raselor de câini se 
face după standarde stabilite, astfel că în cadrul fiecărei rase animalele prezintă adesea o 
morfologie şi un comportament uniform şi distinct. Există mai mult de 400 de rase la nivel 
mondial, iar importanţa lor economică este substantială. 

Una dintre direcţile de cercetare la specia canină este reprezentată de către studiile de 
filogenie şi biodiversitate, câinele fiind specia de mamifere cu cea mai mare variabilitate 
fenotipică. În urma acestor studii se analizează diversitatea raselor, relaţiile filogenetice dintre 
rasele şi speciile de canide şi se stabilesc deasemenea haplotipurile comune şi distanţele 
genetice. În România există patru rase de câini ciobăneşti (Ciobănescul Carpatin, Ciobănescul 
de Bucovina, Ciobănescul Mioritic şi Ciobănescul Corb), asupra cărora nu s-au efectuat nici 
un fel de analize la nivel de ADN până în momentul de faţă.  
 Scopul acestui studiu este de a afla legăturile filogenetice din cadrul rasele autohtone 
de câini ciobăneşti româneşti, precum şi cele dintre rasele româneşti şi alte rase de câini 
asupra cărora s-au efectuat anterior cercetări la nivel molecular.  
 ADN-ul mitocondrial reprezintă o unealtă foarte puternică pentru cercetarea 
filogenetică deoarece, spre desoebire de ADN-ul nuclear se transmite doar pe linie maternă. 
Această caracteristică facilitează monitorizarea transmiterii sale pe parcursul liniilor evolutive 
începând cu evoluţia sa timpurie. Un alt avantaj este că ADN-ul mitocondrial prezintă un grad 
mare de variabilitate şi o rată mare de mutaţie comparativ cu ADN-ul nuclear. Acest tip de 
ADN nu suferă însă de recombinare cum se întâmplă în cazul ADN-ului din nucleul celulei. 
Aceste aspecte fac ca ADN-ul mitocondrial să fie ideal pentru studiile de filogenie şi 
filogeografie. 
 Acest articol reprezintă o parte dintr-un studiu mai amplu realizat asupra câinilor 
ciobăneşti la nivel de ADN mitocondrial. Rezultatele complete vor fi publicate într-o revistă 
de specialitate în momentul terminării cercetărilor. 

  
Obiectivele şi activităţile cercetării 

1. Obţinerea şi analizarea secvenţelor de ADN mitocondrial la cele patru rase de 
câini  ciobăneşti româneşti.  



 Pentru realizarea acestui obiectiv au fost întreprinse următoarele activităţi: 
� au fost identificate expoziţiile canine internaţionale şi naţionale la care au 

participat câini din rasele de ciobăneşti româneşti. S-au luat în considerare doar câini 
specifici rasei care au Carte de Origine Română (pedigree) şi care au primit un 
calificativul excelent în urma jurizării din cadrul expoziţiei; 
� au fost recoltate probe de sânge de la câini ciobăneşti aparţinând celor patru 

raselor romăneşti; 
� s-a realizat extracţia de ADN mitocondrial din probele sanguine recoltate; 
� s-au secvenţiat probe de ADNmt pentru rasele Ciobănesc de Bucovina, 

Ciobănesc Carpatin şi Ciobănesc Mioritic şi Ciobănesc Corb.  
 

2. Stabilirea relaţiilor filogenetice ale raselor de câini ciobăneşti româneşti pe baza 
secvenţelor de ADN mitocondrial 

În cadrul acestui obiectiv s-a urmărit realizarea de arbori filogenetici care să arate 
relaţiile filogenetice dintre rasele de câini Ciobănesc de Bucovina, Ciobănesc 
Carpatin, Ciobănesc Mioritic şi Ciobănesc Corb precum şi a relaţiilor filogenetice 
dintre fiecare rasa autohtonă şi alte rase de câini, ale căror secvenţe nucleotidice sunt 
disponibile în baza de date Genbank.   
 
Pentru realizarea acestui obiectiv s-au derulat următoarele activităţi: 

� Analiza secvenţelor nucleotidice corespunzătoare indivizilor aparţinând raselor 
Ciobănesc de de Bucovina, Ciobănesc Carpatin şi Ciobănesc Mioritic. Acest 
tip de analiză constă în alinierea secvenţelor de ADNmt ale indivizilor din 
aceste rase cu secvenţele de ADNmt de la specia canină existente în baza de 
date Genbank; 

� Întocmirea arborilor filogenetici pentru fiecare rasă de câini ciobăneşti în parte, 
pe baza rezultatelor obţinute prin intermediul analizei secvenţelor de ADNmt; 

� Compararea secvenţelor de ADNmt obţinute de la rasele de câini Ciobănesc de 
de Bucovina, Ciobănesc Carpatin şi Ciobănesc Mioritic şi stabilirea distanţelor 
filogenetice dintre acestea. 

În studiul de faţă s-a procedat la secvenţierea unei porţiuni de 887 pb din genomul 
mitocondrial de la patru rase de câini ciobăneşti româneşti: Ciobănesc de Bucovina, 
Ciobănesc Carpatin, Ciobănesc Mioritic şi Ciobănesc Corb.  Secvenţa conţine un segment al 
citocromului b, gena care codifică ARNt-Thr, gena care codifică ARNt-Pro şi o parte a 
regiunii de control  (poz. 15,259 până la poz. 16146). S-a secvenţiat această porţiune deoarece 
prezintă cea mai mare variabilitate nucleotidică din cadrul genomului mitocondrial. 
 
Material şi metodă 
 

Recoltarea probelor de sânge s-a realizat în mai multe etape succesive. Probele de 
sânge au fost recoltate în cadrul expoziţiilor canine (de club, naţionale şi internaţionale) de la 
indivizi care au fost jurizaţi în cadrul expoziţiei. Expoziţiile la care s-a recoltat sânge au avut 
loc în localităţile: Arad, Bistriţa, Râşnov, Alba-Iulia, Suceava, Rădăuţi şi Cluj-Napoca.  S-au 
recoltat în total 85 probe de sânge de la cele patru rase de câini ciobăneşti româneşti. Probele 



de sânge au fost recoltate în tuburi vidate de tip “vacutainer”, care conţin  anticoagulant 
K2EDTA şi păstrate la congelator. Pentru obţinerea unor rezultate corecte în urma analizelor 
statistice şi a analizelor filogenetice a celor patru populaţii canine este necesară utilizarea unor 
eşantioane de probe formate doar din indivizi neînrudiţi. Din acest motiv nu au putut fi 
utilizate pentru secvenţiere şi analiză toate probele recoltate, ci doar o parte a acestora. 

Extracţia de ADN din sângele recoltat de la cele patru rase de câini ciobăneşti 
româneşti s-a realizat prin două metode: o metodă clasică de extracţie a ADN şi o metodă 
directă de extracţie a ADN din sânge pe bază de kit de extracţie. S-a extras ADN din toate 
probele de sânge utilizând ambele metode de extracţie. Extracţiile au avut loc în cadrul 
Laboratorului de Genetică Animală al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii.  

 
În scopul pregătirii probelor de ADN mitocondrial pentru secvenţiere  s-au realizat 

următorii paşi: 
o Cuantificarea probelor de ADN extrase 
o Amplificarea fragmentelor de ADN prin tehnica PCR  
o Purificarea probelor 
o Migrarea probelor de ADN în gel de agaroză şi verificarea acestora la lumină UV 
o Secvenţierea probelor de ADN mitocondrial 

 
Rezultate 

 
 

Cromatogramele rezultate în urma secvenţierii probelor de ADN mitocondrial de la rasele Ciobănesc de 
Bucovina (CB2), Ciobănesc Carpatin (CC2) şi Ciobănesc Mioritic (CM2) 

 
 



În urma secvenţierii probelor de ADN mitocondrial au rezultat următoarele secvenţe 
nucleotidice: 
 
Secvenţa nucleotidică a unui individ din rasa Ciobănesc de Bucovina 
TTATATTTCACCATCTTATTGATCCTAATACCAACAGTTAGCGTTATCGAAAACAACCTTCTAAAATGAAGAGTCTTTGTAGTATAATCATTAC
CTTGGTCTTGTAAACCAAAAATGGAGAGTAACCGCCCTCCCTAAGACTCAAGGAAGAAGCTCTTGCTCCACCATCAGCACCCAAAGCTGAGATT
CTTCTTAAACTATTCCCTGACACCCCTACATTCATATATTGAATCACCCCTACTGTGCTATGTCAGTATCTCCAGGTAAACCCTTCTCCCCTCC
CCTATGTACGTCGTGCATTAATGGTTTGCCCCATGCATATAAGCATGTACATAATATTATATCCTTACATAGGACATATTAACTCAATCTCATA
ATTCACTGATCTATCAACAGTAATCGAATGCATATCACTTAGTCCAATAAGGGCTTAATCACCATGCCTCGAGAAACCATCAACCCTTGCTCGT
AATGTCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATACTAACGTGGGGGTTACTATCATGAAACTATACCTGGCATCTGGTTCTTACTTCAGGGCCATAACT
TTATTTACTCCAATCCTACTAATTCTCGCAAATGGGACATCTCGATGGACTAATGACTAATCAGCCCATGATCACACATAACTGTGGTGTCATG
CATCTGGTATCTTTTAATTTTTAGGGGGGGAATCTGCTATCACTCACCTACGACCGCAACGGCACTAACTCTAACTTATCTTCTGCTCTCAGGG
AATATGCCCGTCGCGGCCCTAACGCAGTCAAATAACTTGTAGCTGGACTTATTCATTATCATTTATCAACTCACGCATAAAATCAAGG 
 
Secvenţa nucleotidică a unui individ din rasa Ciobănesc Carpatin 
CGGACAGTCGCTTCATCTTATATTTCACCATCTTATTGATCCTAATACCAACAGTTAGCGTTATCGAAAACAACCTTCTAAAATGAAGAGTCTT
TGTAGTATAATCATTACCTTGGTCTTGTAAACCAAAAATGGAGGGTAACCGCCCTCCCTAAGACTCAAGGAAGAAGCTCTTGCTCCACCATCAG
CACCCAAAGCTGAGATTCTTCTTAAACTATTCCCTGACACCCCTACATTCATATATTGAATCACCCCTACTGTGCTATGTTAGTATCTCCAGGT
AAACCCTTCTCCCCTCCCCTATGTACGTCGTGCATTAATGGTTTGCCCCATGCATATAAGCATGTACATAATATTATATCCTTACATAGGACAT
ATTAACTCAATCTCATAGTTCACTGATCTATCAACAGTAATCGAATGCATATCACTTAGTCCAATAAGGGCTTAATCACCATGCCTCGAGAAAC
CATCAACCCTTGCTCGTAATGTCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATACTAACGTGGGGGTTACTATCATGAAACTATACCTGGCATCTGGTTCTT
ACTTCAGGGCCATAACTTTATTTACTCCAATCCTACTAATTCTCGCAAATGGGACATCTCGATGGACTAATGACTAATCAGCCCATGATCACAC
ATAACTGTGGTGTCATGCATCTGGTATCTTTTAATTTTTAGGGGGGGAATCTGCTATCACTCACCTACGACCGCAACGGCACTAACTCTAACTT
ATCTTCTGCTCTCAGGGAATATGCCCGTCGCGGCCCTAACGCAGTCAAATAACTTGTAGCTGGACTTATTCATTATCATTTATCAACT 
 
Secvenţa nucleotidică a unui individ din rasa Ciobănesc Mioritic 
TTATCGGACAGTCGCTTCATCTTATATTTCACCATCTTATTGATCCTAATACCAACAGTTAGCGTTATCGAAAACAACCTTCTAAAATGAAGAG
TCTTTGTAGTATAATCATTACCTTGGTCTTGTAAACCAAAAATGGAGAGTAACCGCCCTCCCTAAGACTCAAGGAAGAAGCTCTTGCTCCACCA
TCAGCACCCAAAGCTGAAATTCTTCTTAAACTATTCCCTGACACCCCCTACATTCATATATTGAATCACCCCTACTGTGCTATGTCAGTATCTC
CAGGTAAACCCTTCTTCCCTCCCCTATGTACGTCGTGCATTAATGGTTTGCCCCATGCATATAAGCATGTACATAATATTATATCCTTACATAG
GACATATCAACTCAATCTCATAATTCATTGATCTGTCAGCAGTAATCAAATGCATATCACTTAGTCCAATAAGGGCTTAATCACCATGCCTCGA
GAAACCATCAACCCTTGCTCGTAATGTCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATACTAACGTGGGGGTTACTATCATGAAACTATACCTGGCATCTGG
TTCTTACCTCAGGGCCATAACTCTATTTACTCCAATCCTACTAATTCTCGCAAATGGGACATCTCGATGGACTAATGACTAATCAGCCCATGAT
CACACATAACTGTGGTGTCATGCATTTGGTATCTTTTAATTTTTAGGGGGGGAATCTGCTATCACTCATCTACGACCGCAACGGCACTAACTCT
AACTTATCTTCTGCTCTCAGGGGATATGCCCGTCGCGGCCCTAATGCAGTCAAATAACTTGTAGCTGGACTTATTCATTATCATTTAT 
 
Secvenţa nucleotidică a unui individ din rasa Ciobănesc Corb 
TCGCTTCAATCTTATATTTCACCATCTTATTGATCCTAATACCAACAGTTAGCGTTATCGAAAACAACCTTCTAAAATGAAGAGTCTTTGTAGT
ATAATCATTACCTTGGTCTTGTAAACCAAAAATGGAGAGTAACCGCCCTCCCTAAGACTCAAGGAAGAAGCTCTTGCTCCACCATCAGCACCCA
AAGCTGAGATTCTTCTTAAACTATTCCCTGACACCCCTACATTCATATATTGAATCACCCCTACTGTGCTATGTCAGTATCTCCAGGTAAACCC
TTCTCCCCTCCCCTATGTACGTCGTGCATTAATGGTTTGCCCCATGCATATAAGCATGTACATAATATTATATCCTTACATAGGACATATTAAC
TCAATCTCATAGTTCATTGATCTATCAACAGTAATCGAATGCATATCACTTAGTCCAATAAGGGCTTAATCACCATGCCTCGAGAAACCATCAA
CCCTTGCTCGTAATGTCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATACTAACGTGGGGGTTACTATCATGAAACTATACCTGGCATCTGGTTCTTACTTCA
GGGCCATAACTTTATTTACTCCAATCCTACTAATTCTCGCAAATGGGACATCTCGATGGACTAATGACTAATCAGCCCATGATCACACATAACT
GTGGTGTCATGCATCTGGTATCTTTTAATTTTTAGGGGGGGAATCTGCTATCACTCACCTACGACCGCAACGGCACTAACTCTAACTTATCTTC
TGCTCTCAGGGAATATGCCCGTCGCGGCCCTAACGCAGTCAGATAACTTGTAGCTGGACTTATTCATTATCATTTATCAACTCACGCA 

 
Conţinutul procentual al bazelor azotate corespunzător celor patru rase de căini ciobăneşti 

româneşti 
 

Rasa Adenină (%) Guanină (%) Timină (%) Citozină (%) AT 
(%) 

GC 
(%) 

Ciobănesc de 
Bucovina 

 
28,8 

 
15,5 

 
26,4 

 
29,6 

 
58,5 

 
41,5 

Ciobănesc 
Carpatin 

 
28,0 

 
15,5 

 
26,5 

 
30,0 

 
58,0 

 
42,0 

Ciobănesc 
Mioritic 

 
27,9 

 
15,3 

 
26,3 

 
30,4 

 
58,4 

 
41,6 

Ciobănesc 
Corb 

 
26,6 

 
15,2 

 
29,9 

 
28,8 

 
55,5 

 
44,5 



 
 
Pe baza secvenţelor nucleotidice rezultate în urma secvenţierii probelor de ADNmt de 

la cele patru rase de ciobăneşti s-a putut realiza translatarea secvenţei de nucleotide în 
secvenţa corespunzătoare de aminoacizi. Au rezultat următoarele secvenţe aminoacidice: 
 
 
 
Secvenţa aminoacidică corespunzătoare secvenţei de ADNmt a unui individ Ciobănesc de Bucovina 
LYFTILLILMPTVSVIENNLLKW*VFVV*SLPWSCKPKMESNRPP*DS*KK LLLHHQHPKL*FFLNYSLTPLHSYIESPLLCYVSIS**TL
LPSPMYVVH*WFAPCM*ACT*YYILT*DMLTQSHNSLIYQQ*SNAYHLVQ* GLNHHAS*NHQPLLVMSLFSLRAHTNVGVTIMKLY
LASGSYF*AMTLFTPILLILANGTSRWTND*SAHDHT*LWCHASGIF*FLG GESAITHLRPQRH*L*LIFCSQGMCPSRP*RSQMTCSW
TYSLSFINSRMKS* 

 
Secvenţa aminoacidică corespunzătoare secvenţei de ADNmt a unui individ Ciobănesc Carpatin 
RTVASSYISPSYWS*YQQLALSKTTF*NEESL*YNHYLGLVNQKW*VTALPKTQG*SSCSTISTQSWDSS*TIPWHPYIHMLNHPYCA
MLVSPGKPFSPPLCTSCINGLPHAYKHVHNIMSLH*TY*LNLMVHWSINSNRMHIT*SNKGLITMPRETINPCS*CPSSRSGPMLTWG
LLSWNYTWHLVLTSGP*LYLLQSY*FSQMGHLDGLMTNQPMITHNCGVMHLVSFNF*GGNLLSLTYDRNGTNSNLSSAL*EYARR
GPNAVK*LVAGLIHYHLST 

 
Secvenţa aminoacidică corespunzătoare secvenţei de ADNmt a unui individ Ciobănesc Mioritic 
LSDSRFILYFTILLILMPTVSVIENNLLKW*VFVV*SLPWSCKPKMESNRPP*DS*KKLLLHHQHPKLKFFLNYSLTPPTFMYWITPTV
LCQYLQVNPSSLPYVRRALMVCPMHMSMYMMLYPYMGHINSIS*FIDLSAVIKCMSLSPM*A*SPCLEKPSTLARNVPLLAPGPY*R
GGYYHETMPGIWFLPQGHNSIYSNPTNSRKWDISMD*WLISPWSHMTVVSCIWYLLIF*GGICYHSSTTATALTLTYLLLSGDMPVA
ALMQSNNL*LDLFIIIY 

 
Secvenţa aminoacidică corespunzătoare secvenţei de ADNmt a unui individ Ciobănesc Corb 
SLQSYISPSYWS*YQQLALSKTTF*NEESL*YNHYLGLVNQKW*VTALPKTQG*SSCSTISTQSWDSS*TIPWHPYIHMLNHPYCAMS
VSPGKPFSPPLCTSCINGLPHAYKHVHNIMSLH*TY*LNLMVHWSINSNRMHIT*SNKGLITMPRETINPCS*CPSSRSGPMLTWGLLS
WNYTWHLVLTSGP*LYLLQSY*FSQMGHLDGLMTNQPMITHNCGVMHLVSFNF*GGNLLSLTYDRNGTNSNLSSAL*EYARRGPN
AV**LVAGLIHYHLSTHA 

 
 
Analiza filogenetică 

 

 
Arbore filogenetic construit prin metoda probabilităţii maxime pe baza alinierii BLAST între 
secvenţa nucleotidică a Ciobănescului de Bucovina şi secvenţele nucleotidice a altor rase de 

talie mare. 



 
 

 
 

Arbore filogenetic rezultat în urma alinierii BLAST între secvenţa nucleotidică a 
Ciobănescului Carpatin şi secvenţele nucleotidice a altor rase de talie mare. 

 
 

 
Arbore filogenetic rezultat în urma alinierii BLAST între secvenţa nucleotidică a 

Ciobănescului Mioritic şi secvenţele nucleotidice a altor rase de talie mare. 

 



 
Arbore filogenetic de tip Neighbor-joining rezultat în urma alinierii BLAST între secvenţa 

nucleotidică a Ciobănescului Corb şi secvenţele nucleotidice a altor rase de talie mare. 

 

 
 
 

 
  
 

Arbore realizat prim metoda UPGMA rezultat în urma alinierii multiple ClustalW2 între 
secvenţele ciobăneştilor româneşti şi cele altor rase de câini. 

 
 
 
 



 
Concluzii 
 
 Din analiza dendrogramelor corespunzătoare celor patru rase de ciobăneşti româneşti 

se observă că fiecare rasă prezintă afinităţi genetice diferite la compararea cu alte rase de 

câini.  

Ciobănescul de Bucovina şi Ciobănescul Corb au prezentat cea mai mare apropiere de 

rasele străine de câini luate în studiu. Deşi se pot observa asemănări fenotipice între rasele 

Ciobănesc Corb şi Terra Nova, în urma analizei BLAST de aliniere a secvenţelor de ADNmt, 

a rezultat că Ciobănescul Corb este mult mai asemănător din punct de vedere genetic cu rase 

de câini cu un aspect fizic complet diferit (de exemplu: Pitbull Terrier, Cocker Spaniel, Black 

Russian Terrier, etc.).  

Ciobănescul de Bucovina a manifestat o apropiere genetică mai mare faţă de Terra 

Nova decât Ciobănescul Corb. Deşi se presupune că ar exista asemănări mai mari între 

Ciobănescul de Bucovina şi Saint Bernard, secvenţele nucleotidice ale celor două  rase 

prezintă un nivel mai mare de divergenţă comparativ cu cele dintre Ciobănescul de Bucovina 

şi Terra Nova.  

Secvenţele de ADN mitocondrial de la rasa Ciobănesc Mioritic urmate de cele de la 

rasa Ciobănesc Carpatin au prezentat cea mai mare divergenţă nucleotidică faţă de 

secevenţele analizate. Ciobănescul Mioritic este diferit din punct de vedere genetic faţă de 

rasa Bobtail (Old English Sheepdog), faţă de care prezintă asemănări fizice notabile.  

Deşi se presupune că ar exista o legătură între rasa Ciobănesc Carpatin şi rasele 

Ciobănesc de Karst şi Sarplaninac pe lângă asemănările fenotipice, această ipoteză nu a putut 

fi testată deoarece asupra acestor două rase nu s-au realizat cercetări la nivel de ADN 

mitocondrial până în momentul de faţă. 

 Deşi între cele patru rase de câini ciobăneşti româneşti există un schimb de gene 

continuu, fapt observat şi din alinierea secvenţelor nucleotidice, analizele filogenetice pe baza 

secvenţierii ADN-ului mitocondrial ne arată că avem de-a face cu patru rase de câini distincte, 

care prezintă caracteristici specifice, deşi selecţia intensivă conform standardelor a început 

doar acum 20-30 de ani.  

 

 

 


