
Disseminating Innovative Solutions for Antiobiotic Resistance ManagementDisseminating Innovative Solutions for Antiobiotic Resistance Management

Robustețea și reziliența animalelor:  Robustețea și reziliența animalelor:  
importanța selecției și geneticiiimportanța selecției și geneticii

Ghid de bune practiciGhid de bune practici



www.disarmproject.euRobustețea și reziliența animalelor: importanța selecției și geneticii 22

PROLOGPROLOG
Acest ghid este scris ca parte a proiectului DISARM 
“Diseminarea soluțiilor inovatoare pentru gestionarea 
rezistenței la antibiotice”, finanțat prin programul de 
cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
cadrul acordului de grant 817591.

Proiectul DISARM își propune să reducă rezistența 
la antibiotice printr-un accent pe prevenirea bolilor și 
sănătatea animalelor, reducând astfel nevoia de utilizare 
a antibioticelor. DISARM are o gamă largă de resurse 
disponibile prin intermediul site-ului nostru web și al 
canalului YouTube. Avem, de asemenea, o comunitate 
vibrantă și informată în cadrul grupului nostru de discuții 
Facebook (vă invităm să vă înscrieți prin accesarea acestui 
link și să ne răspundeți la câteva întrebări scurte pentru a 
avea acces) precum și pe canale de social media mai largi: 
Twitter, Facebook, LinkedIn. 

DISARM promovează, de asemenea, abordarea 
multi-actor - prin care diferiți specialiști (fermieri, 
medici veterinari, nutriționiști și alți consilieri) lucrează 
împreună pentru îmbunătățirea sănătății animalelor și 
a performanței agricole. Dacă doriți să aflați mai multe, 
consultați setul nostru de instrumente!

Acest ghid s-a bazat pe informațiile colectate în timpul 
proiectului DISARM; prin urmare, nu ar trebui privit ca 
o lucrare de referință completă. El oferă o imagine de 
ansamblu utilă cu link-uri către videoclipuri practice, 
rezumate, articole, mărturii etc., pentru a facilita bunele 
practici. Nu toate recomandările vor fi aplicabile sau 
potrivite pentru ferma dumneavoastră și orice intervenție 
ar trebui discutată cu medicul veterinar sau consilierii 
agricoli.

Deși autorii au depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura validitatea acestui ghid de bune practici, echipa de proiect DISARM și agenția de finanțare nu își asumă 
responsabilitatea pentru orice pierdere sau daună rezultate din încrederea acordată acestui document. Utilizați acest document pe propriul risc și vă rugăm să consultați 
medicul veterinar și/sau consilierul dumneavoastră pentru a vă asigura că acțiunile pe care doriți să le întreprindeți sunt adecvate exploatației dumneavoastră.

RESPONSABILITATE

Acest proiect a primit finantare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
temeiul acordului de finanțare nr. 817591.

Acest ghid este unul dintre cele 10 ghiduri de bune 
practici realizate în timpul proiectului DISARM. 
Cele 10 ghiduri au scopul de a vă informa cu privire 
la un anumit subiect pentru a reduce utilizarea 
antimicrobienelor în industria creșterii animalelor. 

Celelalte ghiduri de bune practici DISARM pot 
fi găsite aici.

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordonat deCoordonat de ParteneriParteneri
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCEREINTRODUCERE

AMELIORAREA AMELIORAREA 
SELECTIVĂSELECTIVĂ

Acest ghid își propune să ofere fermierilor informații despre 
cele mai bune practici și abordări în materie de creștere 
și genetică. Prin selecția animalelor robuste și rezistente, 
starea generală a efectivelor poate fi îmbunătățită, astfel 
încât nevoia de tratamente cu antibiotice poate fi redusă.

Genetica poate juca un rol important în determinarea 
susceptibilității animalelor la boli și a răspunsurilor acestora 
la alți factori de stres fizici, de mediu și sociali. Ameliorarea 
pentru o rezistență îmbunătățită favorizează sănătatea și 
bunăstarea animalelor în generațiile viitoare, beneficiind 
de performanța generală a fermei.

Reziliența este capacitatea unui animal de a fi afectat 
minim de provocările la stările lor fizice și mentale sau 
de a-și reveni rapid. Provocările pot include boli, stres de 
temperatură, medii noi, interacțiuni umane și modificări 
ale grupurilor sociale. Capacitatea animalelor de a face față 
în condiții diferite este parțial determinată de genetică. 
Creșterea selectivă pentru trăsături favorabile, face ca 
aceste trăsături să fie mai frecvente în generațiile viitoare. 
Se cercetează indicatorii pentru rezistența generală, dar 
trăsături legate de sănătate, cum ar fi longevitatea și 
creșterea, pot acționa ca indicatori pentru rezistența la boli 
pentru a ajuta la protejarea stării de sănătate a animalelor 
dvs.

Există diferite metode de identificare și selecție a genelor 
care pot fi utilizate în siguranță pentru a produce animale 
de fermă care sunt rezistente la diferite boli, reducând 
astfel consumul global de antibiotice. 

Noile tehnici genomice (de exemplu, editarea genelor) 
nu sunt permise în prezent în legislația UE, deoarece 
animalele rezultate ar fi clasificate drept organisme 
modificate genetic (OMG-uri) - deși această poziție 
juridică ar putea fi revizuită în viitor, acest domeniu nu 
face obiectul acestui ghid.

Mai departe veți găsi informații practice despre utilizarea 
ameliorării selective; testarea genomică; încrucișarea 
pentru heterozis, utilizarea indicilor pentru selecție și 
exemple de utilizare a geneticii pentru diferite sectoare de 
creștere a animalelor.

De-a lungul secolelor, în multe regiuni, au fost dezvoltate 
diferite rase de animale locale. Se estimează că există 
aproximativ 5000 de rase locale, la nivel global. Toate 
aceste rase de animale sunt bine adaptate pentru a rezista 
condițiilor locale și pentru a satisface nevoile specifice. În 
dezvoltarea rasei, extremele climatice și bolile infecțioase 
care circulă în regiune acționează ca o presiune selectivă, 
influențând distribuția genelor de rezistență în populație. 
Pe baza acestor trăsături vizibile (fenotipul animalului), 
precum și a sistemului de creștere și a capacităților și 
limitelor nutriționale, fermierii ar putea selecta animalele 
de reproducție pentru a crește frecvența acelor trăsături 

În ameliorarea selectivă, de obicei setul de 
caracteristici pentru care sunt selectate includ:

productivitatea în condițiile actuale de mediu sau 
condițiile preconizate în viitor
fertilitatea
rezistența sau longevitatea bolii care se referă la 
costurile de producție

Ameliorarea pentru rezistență
În creșterea animalelor există diferiți factori care 
influențează performanța economică a fermei. Genetica și 
ameliorarea animalelor este un aspect, dar factori precum 
bunăstarea animalelor, biosecuritatea și prevenirea bolilor, 
nutriția adecvată și adăparea sunt la fel de importante.

Ameliorarea poate fi utilizată cu succes pentru a crea rase 
cu trăsături specifice, de ex. animale de o anumită culoare 
sau pentru a crește productivitatea generală prin creșterea 
în greutate îmbunătățirea musculaturii, dimensiunea 
ouălor, randamentul laptelui etc. În general, ar trebui să 
se urmărească utilizarea celui mai bun material genetic 
disponibil, dar cum îl puteți identifica pe cel mai bun?

Există mai multe abordări ale ameliorării selective, în 
general ar trebui să utilizați cel mai bun material genetic 
disponibil, având în vedere factorii pentru care faceți 
ameliorarea - productivitate, sănătate, rezistență, toleranță 
față de climă și nutriție, chiar și infrastructură uneori - de ex. 
ținând cont de dimensiunea animalelor în ceea ce privește 
adăpostirea animalelor disponibile acolo unde creșterea a 
depășit dezvoltarea clădirilor fermei.

Rezistența animalelor 
la boală infecțioasă 
specifică
Capacitatea animalului 
de a avea un răspuns 
imun post-vaccinal 
mai mare
Rezistență la boli 
metabolice specifice

Animale cu masa 
musculară mai mare
Animale cu creștere în 
greutate mai mare
Animale cu rata de 
conversie a furajelor 
mai mare
Animale superioare 
cu caracteristici de 
calitate îndeplinite

Selecție pentru 
animale mai 

robuste

Selecție pentru 
o productivitate 

mai mare

ereditare favorabile în generațiile viitoare ale animalelor lor 
domestice.

Din punct de vedere istoric, producătorii s-au concentrat 
asupra ameliorării pentru creșterea producției - acest lucru 
a dus adesea la consecințe negative asupra sănătății și 
bunăstării animalelor, deoarece animalele crescute pentru 
eficiența producției par a fi mai expuse riscului de probleme 
comportamentale, fiziologice și imunologice (citiți aici 
mai multe despre acest subiect). În prezent, procese de 
selecție mai sofisticate, cum ar fi testarea genomică oferă 
o evaluare genetică precisă pentru a selecta trăsăturile 
benefice în timp ce le reduce pe cele nedorite.

Echilibru economic și 
beneficii  

Sănătate Publică

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://academic.oup.com/af/article/2/1/4/4638584
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În multe cazuri, există beneficii în alegerea încrucișării 
pentru heterozis care poate contribui la trăsături de 
producție mai bune, de ex. în creșterea vacilor de lapte, 
acestea pot fi trăsături legate de calitatea și cantitatea 
laptelui, scăderea numărului de celule somatice, fertilitatea 
vacii și durata vieții productive. Vedeți aceste videoclipuri 
despre testarea genomică și încrucișare.

Selecția celor mai adaptate și productive animale 
pentru reproducere joacă un rol important în ameliorarea 
animalelor rezistente la boli, fără a sacrifica productivitatea. 
De exemplu, congelarea și depozitarea materialului 
seminal au creat posibilități de inseminare artificială. În 
medie, de la un taur pot fi obținute, congelate și depozitate 
ani de zile, 2.000 de doze de material seminal la o singură 
recoltare. Congelarea materialului seminal permite 
transportul acestuia în întreaga lume și, ca urmare, cei 
mai buni tauri cu trăsături benefice pot fi exploatați intens 
(studiul complet este disponibil aici).

Această practică este benefică, dar prezintă riscuri, 
deoarece poate răspândi nu doar trăsături dorite, ci și 
unele gene susceptibile la boli neintenționate, care nu 
sunt o problemă în unele regiuni, dar pot fi devastatoare 
în altele. Astfel, selecția masculilor și utilizarea indicatorilor 
joacă un rol important în îmbunătățirea trăsăturilor dorite 
și limitarea celor nedorite. Aceeași abordare de congelare a 
materialului seminal poate fi aplicată și în alte domenii ale 
creșterii animalelor.

Având în vedere avantajele producției de animale de un 
anumit sex (de exemplu, femelele de bovine în creșterea 
laptelui) există o practică de utilizare a materialului 
seminal sexat în care fracțiunile spermatozoizilor purtători 
X (femelă) și Y (masculin) au fost modificați din amestec 
natural prin sortare și selecție. Beneficiul este o intensitate 
de selecție mult mai mare la femele - permițând un accent 
mai mare pe trăsăturile de sănătate. S-a dovedit a fi foarte 
eficient atunci când este combinat cu testarea genomică 
femelă și / sau transferul embrionilor. Dacă sună interesant, 
puteți găsi mai multe informații despre tehnologie și 
argumente pro și contra în acest articol. 

Selectarea pentru caractere ereditare scăzute, cum ar 
fi rezistența la boli și fertilitatea este dificilă, dar devine 
mai ușoară dacă selecția se bazează pe medii ale grupului 
descendent în programe în care dimensiunea grupurilor 
descendenți este relativ mare. O condiție prealabilă 
pentru luarea în considerare a rezistenței la boli într-un 
program de ameliorare este ca bolile sau alte trăsături 
strâns legate de acestea să fie înregistrate cu precizie. 
Înregistrarea sistematică a cazurilor clinice de mamită este 
cea mai importantă modalitate de a evalua cu exactitate 
masculii pentru rezistența la mamită în rândul fiicelor lor. 
Mijloacele importante de detectare a rezistenței la mamită 
este utilizarea numărului de celule somatice (SCC). Este 
posibil să se îmbunătățească rezistența la mamita clinică 
prin selectarea celor care au un număr mai mic de celule 
somatice. Acest lucru se realizează în primul rând prin 
excluderea de la reproducere a taurilor pentru care cele 
mai mari valori SCC sunt demonstrate la fiicele lor. Datorită 
eredității mai mari a SCC, selecția bazată pe această 
trăsătură a fost mai eficientă decât selecția bazată direct 
pe cazurile de mamită clinică în îmbunătățirea rezistenței 
la mamită atunci când sunt disponibile doar grupuri 
de descendenți mici. Cu toate acestea, o combinație a 
ambelor măsuri este cu aproximativ 20% mai eficientă 
decât prima (aceste studii sunt disponibile la: Knap et al și 
Lindhe & Philipsson).

Fertilitatea femelelor este luată în considerare folosind 
informații despre numărul de inseminări necesare per 
vițea gestantă, primul și al doilea făt combinat cu numărul 
de zile deschise în prima și a doua lactație, într-un indice 
de fertilitate. Taurii sunt evaluați atât ca tatăl vițeilor, cât și 
ca tatăl primelor fătări, deoarece trăsătura fertilității este 

în mod clar dependentă de efectele atât ale vițelului, cât 
și ale mamei.

Selecția pentru mai multe trăsături pentru meritul total 
este o abordare prin care selecția pentru mai multe trăsături 
are loc simultan. Luarea în considerare a importanței 
economice relative a diferitelor trăsături, a eredității 
acestora și a corelațiilor genetice dintre toate trăsăturile 
de interes este posibilă prin intermediul unui indice de 
selecție. Fiecare trăsătură primește o pondere economică 
care reflectă importanța sa pentru rentabilitatea netă a 
producției. Această pondere „economică” poate include 
și valori etice și aspecte privind bunăstarea animalelor. 
Procedura de indexare a selecției permite următoarele 
(studiul poate fi citit aici):

selectarea indivizilor pentru o trăsătură dată utilizând 
înregistrări ale indivizilor și / sau ale rudelor lor; 
selectarea indivizilor pentru mai multe trăsături 
considerate simultan, utilizând înregistrări ale indivizilor 
și / sau ale rudelor lor, astfel încât câștigul economic total 
din progresul genetic așteptat să fie maximizat.

Se pot folosi indexuri precum Indicele de viață profitabil 
(PLI) ceea ce indică profitul suplimentar pe care se 
așteaptă să-l câștige o fiică a unui taur cu un PLI ridicat 
de-a lungul vieții sale, în comparație cu o fiică generată de 
un taur mediu cu un PLI zero. Acest indice este compus 
din 1/3 trăsături de producție, ½ trăsături de sănătate / 
longevitate, 1/6 eficiență (defalcarea ponderilor individuale 
ale trăsăturilor este prezentată în graficul circular de către 
Consiliul de Dezvoltare pentru Agricultură și Horticultură 
din Marea Britanie (AHDB)). Sau selectați numai 
caracteristicile de sănătate.

O abordare similară poate fi aplicată și altor sectoare 
de producție animală atunci când trăsăturile benefice și 
productivitatea sunt înregistrate cu atenție și analizate, 
iar selectarea animalelor de reproducție se bazează pe 
aceste date. Implementarea lor eficientă și pe scară largă 
în programele de ameliorare a animalelor este în prezent 
îngreunată de lipsa instrumentelor adecvate pentru 
a măsura sau a estima cu exactitate aceste trăsături 
componente ale rezistenței, în special încărcătura de 
agenți patogeni. Dacă doriți să aflați mai multe, vă rugăm 
să citiți aici studiul complet.

34.4%

15.3%15.1%

13.7%

11.8%

8.1%

1.6%

AHDB AHDB 
Ponderări ale Ponderări ale 
trăsăturilor în trăsăturilor în 

cadrul indicelui cadrul indicelui 
de viață de viață 

profitabilprofitabil

https://ahdb.org.uk/dairy-genetic-crossbreeding
https://licnz.com/news/what-crossbreeding-contributes-to-your-herd/
https://youtu.be/RBBCj7YaWGU
https://youtu.be/KqDVJMzAYPs
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://dairy-cattle.extension.org/the-economics-of-sexed-semen-in-dairy-heifers-and-cows/
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
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EXEMPLE DE UTILIZARE A GENETICII  EXEMPLE DE UTILIZARE A GENETICII  
ÎN DIFERITE SECTOARE ZOOTEHNICEÎN DIFERITE SECTOARE ZOOTEHNICE

Rezistența la boli pentru găini
Au fost identificate gene de rezistență împotriva 
Salmonelozei, bolii Marek și bolii Newcastle (ND). În 
prezent, investigațiile sunt în desfășurare pentru aplicarea 
acestor descoperiri ale cercetării, care ar putea duce 
la îmbunătățirea vaccinurilor pentru Marek și ND. De 
asemenea, crescătorii ar putea selecta găini pentru o 
rezistență sporită împotriva acestor boli. Aici puteți citi un 
articol despre influența trăsăturilor ereditatea asupra ND, 
în studii care implică ecotipuri africane și păsări ouătoare 
din SUA.

O altă abordare este alegerea mai robustă, hibrizi 
cu creștere mai lentă – hibrizi broileri convenționali au 
creșterea rapidă și sunt cazați în condiții de densitate 
ridicată, astfel încât aceștia sunt mai susceptibili la tulburări 
de sănătate, inclusiv boli bacteriene și protozooze, care 
sunt de obicei tratate cu antibiotice. Prin alegerea unei 
rase de găini mai rezistente, fermierii pot reduce utilizarea 
antimicrobiană, obținând atât efective sănătoase, cât și 
mai ușor de gestionat. Aceste rase tind să aibă rate de 
conversie a hranei mai mici, astfel încât să se obțină o 
creștere mai puțin intensivă. 

Îmbunătățirea rezistenței poate fi realizată prin diferite 
strategii. O strategie este creșterea rezistenței prin 
selecție genetică în programele de reproducere. Avantajul 
selecției genetice, spre deosebire de îmbunătățirile de 
management, este că poate fi o soluție mai durabilă. 
Mai mult, se poate realiza prin programe adecvate de 
ameliorare pentru îmbunătățirea rezilienței.

De exemplu, rasele mixte sau rasele locale (tradiționale) 
s-au dovedit a fi mai rezistente decât rasele ameliorate. 
De asemenea, unele rase de găini ouătoare pot fi mai 
predispuse la ciugulitul dăunător - alegeți rase calme, 
robuste și de calitate pentru sistemele de creștere liberă. 
Dacă sunteți interesat, puteți citi aici mai multe despre 
pierderea de pene și bunele practici pentru a îmbunătăți 
penajul.

O fermă organică de păsări din Letonia și-a împărtășit 
ideile despre încrucișarea păsărilor destinate producției de 
broiler pe care o folosesc în ferma lor, dacă doriți să aflați 
mai multe, iată un videoclip despre abordarea lor asupra 
creșterii păsărilor fără antibiotice la scară mică.

„Una dintre cheile care ne-a permis să 
evităm utilizarea antibioticelor este 
alegerea broilerilor hibrizi cu creștere mai 
lentă, destinați păstrării în ferme ecologice” 
- fermier de păsări leton

Ovine și caprine 

Porci

Bovine

Encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) sunt boli 
degenerative fatale cauzate de proteina prionică (PrP) 
care afectează sistemul nervos central al multor mamifere. 
Variația genetică a rezistenței la EST este bine caracterizată, 
în special la ovine și caprine afectate de scrapie clasică. În 
multe țări, schemele de reproducere bazate pe genotipul 
PrP au fost implementate cu succes pentru a reduce 
incidența scrapiei la ovine (descrierea completă a acestei 
abordări poate fi găsită aici).

La ovine, ameliorarea selectivă este cea mai frecvent 
utilizată pentru a promova rezistența împotriva 
nematodelor gastrointestinale. În ultimele decenii s-au 
obținut rezultate bune în Marea Britanie, Noua Zeelandă 
și Australia. Creșterea oilor pentru rezistență sporită a 
fost sugerată ca o metodă viabilă de control a paraziților. 
Majoritatea programelor de reproducere pentru controlul 
paraziților se bazează pe trăsături indicatoare, în special 
numărul de ouă de viermi (WEC) în fecale, iar parametrii de 
analiză a sângelui pot fi utilizați în algoritmi specifici pentru 
a prezice ereditatea rezistenței. Aici puteți citi mai multe 
despre studiile efectuate la turmele de oi din Australia.

Experiența unui crescător de ovine din rasa Merinos 
din Marea Britanie într-o abordare cuprinzătoare a 
managementului ovinelor pentru asigurarea bunăstării 
animalelor și a performanțelor genetice ridicate prin 
transfer de embrioni (ET) poate fi găsită aici.

Abordările genomice au fost folosite pentru a defini 
rezistența porcinelor la agenții patogeni virali, în special 
pentru cele mai importante virusuri din punct de vedere 
economic, virusul sindromului respirator și de reproducere 
porcin (PRRSV) și circovirusul porcin (PCV). Aceste 
informații au fost utilizate în ameliorarea liniilor de porcine 
rezistente la boli.

Câteva gene porcine care sunt supra sau sub expresate 
în timpul infecției cu Salmonella au fost identificate și 
utilizate pentru dezvoltarea liniilor de porcine rezistente la 
Salmonella.

De asemenea, o rezistență genetică pentru infecția cu 
E. coli este dezvoltată pentru unele rase de porci (studiul 
poate fi găsit aici).

Bolile virale ale bovinelor în care variația genetică a gazdei 
a fost cuantificată sau au fost demonstrate asociații 
semnificative ale unor markeri genetici includ leucoza 
bovină, diverse boli respiratorii bovine, infecția cu bovine 
herpesvirus 1 (BHV-1) și febra aftoasă. De asemenea, au 
fost raportate variații de rasă sau specie ale rezistenței 
la pesta bovină, febra catarală malignă (MCF) și lumpy 
skin. Dovezi copleșitoare sugerează că genetica ar putea 
oferi noi abordări pentru controlul bolilor în mediul aflat 
în schimbare rapidă cu care se confruntă crescătorii de 
bovine, atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de 
dezvoltare (studiul poate fi găsit aici).

În cele din urmă, acest lucru ar trebui să conducă 
la animale cu o rezistență generală mai mare la boli, 
cu o utilizare mai mică a antibioticelor, costuri mai 
mici pentru fermieri și o bunăstare animală mai mare. 
Prevenirea afecțiunilor podale la vacile de lapte este unul 
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dintre aspectele de sănătate care pot fi influențate prin 
ameliorare. Consultați videoclipul următor.

  
Dar cum poate ameliorarea să reducă consumul de 

antibiotice? De exemplu, evaluarea genomică a Zoetis 
cu CLARIFIED Plus include evaluări specifice trăsăturilor 
de sănătate, incluzând mamita, metrita, șchiopătura, 
afecțiunile respiratorii la vițel și afecțiunile respiratorii 
la vacă. Clarified a dezvoltat un indice al profitului de 
sănătate al vacilor de lapte (DWP) care combină trăsăturile 
de producție, tip, fertilitate, longevitate și sănătate. Analiza 
bazată pe indicele DWP echilibrat arată că 25% din vacile 
performante utilizează cu 44% mai puține antibiotice 
pentru mamită. Citiți rezumatul DISARM aici sau vizitați 
site-ul web CLARIFIED Plus pentru a afla mai multe despre 
abordarea utilizată. În tabelul de mai jos puteți vedea un 
rezumat al valorilor genetice pentru trăsăturile de sănătate 
ale vacilor Holstein, aceste predicții genetice se bazează 
pe datele colectate din dosarele de sănătate din efectivele 
comerciale din S.U.A.

Fiabilitatea 
medie

Scor minim 
(STA)

Scor maxim 
(STA)

Trăsături de sănătate a vacii

Mamită 52 76 115

Schiopătură 52 73 115

Metrită 51 73 115

Retenție placentară 51 71 116

Deplasare a cheagului 50 69 111

Cetoză 51 72 113

Febră de lapte 36 68 114

Boală respiratorie 40 70 114

Trăsături de fertilitate

Ovare chistice 29 69 118

Avort 35 70 118

Gestație gemelară 42 66 112

Trăsături de sănătate a vițelului

Viabilitatea vițelului 42 85 117

Afecțiuni respiratorii 
ale vițelului

36 83 116

Diareea vițelului 39 66 116

În timp ce editarea genelor nu este permisă în UE, recent 
au fost dezvoltate noi tehnici genomice (NGT) dincolo 
de selecția naturală, atât pentru modificarea genetică 
a plantelor, cât și a animalelor, în special în alte părți ale 
lumii, excluzând UE din aceste inițiative de cercetare din 
cauza constrângerilor legislative.

De exemplu, CRISPR – Cas9 a revoluționat generația 
animalelor transgenice. Acest sistem a demonstrat o 
eficiență fără precedent, capacitate multiplex și ușurință 
în utilizare, reducând astfel timpul și costurile necesare 
pentru editarea genomului și permițând producția de 
animale cu modificări genetice mai extinse. De asemenea, 
s-a dovedit a fi aplicabil pentru o mare varietate de 
animale. Prin urmare, o abordare mai direcționată poate fi 
utilizată pentru a dezvolta noi rase de animale rezistente, 
cu caracteristicile dorite.

Au existat multe exemple de aplicații ale tehnicii de 
editare a genei CRISPR-Cas9 pentru a produce animale 
de fermă rezistente la agenții patogeni obișnuiți care 
cauzează pierderi economice majore în industrie. CRISPR 
– Cas9 a fost utilizat pentru a genera porci rezistenți la 
pesta porcină africană și virusul sindromului respirator 
și de reproducere porcin (PRRSV). Rezistența la PRRSV a 
fost realizată prin inactivarea genei CD163, care codifică 
receptorul porcin pentru PRRSV. CRISPR – Cas9 a fost 
utilizat pentru a introduce o genă la bovine care oferă 
rezistență la tuberculoză bovină, pneumonie enzootică și 
mamită. Rezultate similare în ceea ce privește mamita au 
fost raportate la capre (puteți găsi mai multe informații 
despre această tehnică în studiile Shrock & Güell și Islam 
et al).

Dezvoltarea NGT-urilor are potențialul de a contribui 
la un sistem agroalimentar mai rezistent și mai durabil. 
Experții susțin că, în anumite cazuri, mutageneza țintită 
și cisgenezele prezintă același nivel de risc ca și tehnicile 
de reproducere convenționale, deoarece inserțiile, delețiile 
sau rearanjările materialului genetic apar în toate tehnicile 
menționate mai sus și schimbările aleatorii ale genomului 
apar independent de metodologia reproducerii.

Cu toate acestea, există multe preocupări legate de 
aplicarea NGT-urilor în creșterea animalelor care ar 
necesita o evaluare a riscurilor și o evaluare de la caz la caz. 
Puteți citi mai multe despre poziția UE cu privire la aceste 
NGT-uri aici.

*Cifrele reflectă datele din populația de animale de referință cu vârsta mai 
mică de 2 ani
Riscul mediu de îmbolnăvire este reprezentat de o valoare STA de 100. Valorile 
mai mari de 100 reflectă animalele cu risc mediu estimat mai scăzut pentru 
boala asociată în comparație cu ceilalți indivizi din turmă. Selecția pentru un 
STA ridicat va crea presiune de selecție pentru un risc redus de boală.
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