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RECENZIE 

GHEORGHE HRINC  : SISTEMELE GENETICO-BIOCHIMICE LA 
OVINE, EDITURA AGATA, BOTO ANI, 2004, 305+IX PAGINI 

Literatura de specialitate din ara noastr  s-a îmbog it, la finele anului 2004, cu o lucrare remarcabil  din 
domeniul biochimiei i geneticii animalelor domestice. Este vorba despre monografia „ Sistemele genetico-
biochimice la ovine ”, publicat  în Editura Agata  din Boto ani de c tre doctor în biologie  Gheorghe HRINC ,
cercet tor tiin ific principal gradul I la Sta iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre terea Ovinelor Pop u i, din 
Jude ul Boto ani.

Sintetizând rezultatele  cercet rilor proprii i datele existente în literatura de specialitate, conex  cu problematica 
abordat , autorul - un bine cunoscut specialist în genetica i biochimia ovinelor – reu e te s  trateze, într-o manier
cuprinz toare, principalele concep ii i direc ii de cercetare relative la polimorfismul proteic i mineral la ovine. 

Monografia este structurat  în patru capitole. În fiecare capitol, pe lâng  problemele fundamentale, se discut i
metodologia investig rii diferitelor sisteme genetico-biochimice la ovine, precum i implica iile lor practice. 
Con inutul capitolelor este bogat ilustrat cu tabele, grafice i fotografii color. În bibliografie au fost incluse 319 titluri 
de c r i i articole, utilizate de autor. 

Primul capitol al lucr rii, intitulat Polimorfismul hemoglobinei la ovine, prezint  structura hemoglobinei, 
tipurile ontogenice de hemoglobine normale la ovine, metodologia determin rii tipurilor de hemoglobin  la ovine, 
determinismul genetic al hemoglobinei la ovine, hemoglobine anormale la ovine, structura genetic  a locusului 
hemoglobinei în popula iile de ovine, în func ie de vârsta i sexul animalelor, de ras , de condi iile concrete ale 
mediului de via i de sistemele de selec ie i de cre tere folosite. Autorul acord  o aten ie deosebit  implica iilor
polimorfismului hemoglobinic pentru cre terea ovinelor, încercând s  stabileasc  corela ii interesante între 
genotipurile hemoglobinice i poten ialul morfo-productiv la ovine, precum i între acestea i indicii de reproduc ie, 
statusul sanatorial, însu irile fiziologice etc. 

Capitolul II al lucr rii este consacrat polimorfismului transferinei serice la ovine. Dup  ce detaliaz  structura 
i tipurile genetice ale transferinei la ovine, autorul precizeaz  metodologia determin rii tipurilor de transferin  la 

ovine, structura genetic  la locusul transferinei în popula iile de ovine, în func ie de vârsta i sexul animalelor, în 
func ie de ras , în func ie de condi iile meteo-geo-climatice i sistemele de selec ie i de cre tere folosite. Aplica iile 
polimorfismului transferinic în cre terea ovinelor se concretizeaz  prin corela iile dintre genotipurile transferinice i
poten ialul morfo-productiv, indicii de reproduc ie, însu irile de fiziologie normal i patologic  la ovine. 

În capitolul III se expun succint aspectele esen iale privind polimorfismul albuminelor serice la ovine. Mai 
întâi se fac referiri la sistemul prealbuminic, apoi la structura albuminei i rolul ei în organismul animal, metodologia 
determin rii tipurilor de albumin  la ovine, structura genetic   la locus-ul albuminei în cadrul diferitelor popula ii de 
ovine în func ie de ras , aplica ii ale polimorfismului albuminic în cre terea ovinelor. Capitolul se încheie cu 
discutarea rezultatelor unor cercet ri care acrediteaz  ideea existen ei polmorfismului postalbuminic i la specia 
ovin  nu numai la bovine, porcine i cabaline cum se considera pân  în prezent. 

În capitolul IV sunt inserate informa ii valoroase privind polimorfismul potasiului sanguin la ovine. Astfel, 
autorul trateaz  rolul potasiului în organismul animal, discontinuitatea potasemiei, metodologia determin rii tipurilor 
de potasiu sanguin la ovine, tipurile de potasiu sanguin i determinismul lor genetic la ovine, structura genetic  la 
locusul potasiului în func ie de vârsta i sexul animalelor, în func ie de ras , în func ie de condi iile meteo-geo-
climatice i sistemele de selec ie i de cre tere folosite. Ca i în cazul profilului genetico-biochimic al sistemului 
hemoglobinic, transferinic i albuminic, se redau unele aplica ii ale polimorfismului kalemic în cre terea ovinelor, 
cum ar fi corela iile dintre fenotipurile potasice i poten ialul morfo-productiv (masa corporal , produc ia de lân ,
produc ia de lapte, produc ia de pielicele) la ovine, apoi corela iile dintre fenotipurile potasice i indicii de 
reproduc ie, statutul sanatorial, însu irile fiziologice etc. 

Autorul monografiei nu se limiteaz  numai la expunerea datelor experimentale ci interpreteaz , într-o manier
proprie, diferitele rezultate i degaj  direc ii de cercetare a aspectelor înc  neclarificate. 

Cartea doctorului Gheorghe Hrinc , prin con inutul tiin ific de marc , prin claritatea expunerii problematicii i
prin condi iile grafice în care a ap rut, se impune lumii geneticienilor, biochimi tilor, fiziologilor i, în egal  m sur ,
speciali tilor din zootehnie, medicin  veterinar i biotehnologii agricole. 

     Vlad G. ARTENIE i Ion I. B RA 
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