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Rezumat
Lucrarea de faţă a fost efectuată în scopul studierii  laptelui de capră ca sursă naturală 
de izolare a tulpinilor de bacterii lactice cu proprietăţi biotehnologice importante pentru 
industria alimentară. Deoarece laptele de capră ca substrat nutritiv diferă de laptele de vacă 
după raportul componenţilor, valoarea biologică, indicii fizico-chimici, apare necesitatea 
de izolare din microflora spontană a laptelui de capră a culturilor pure de bacterii lactice, 
studierea şi selectarea tulpinilor cu proprietăţi biotehnologice importante.
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Introducere
Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor de materie primă este o problemă 

strategică a ramurilor de prelucrare a producţiei agricole, care devin tot mai dependente 
de tendinţele de dezvoltare mondială.

Lărgirea sortimentului produselor lactate fermentate la finele sec. XX şi la începutul 
sec. XXI a contribuit la intensificarea diferitor procedee tehnologice pentru îmbunătăţirea 
caracteristicilor reologice, prelungirea termenului de păstrare a produselor, lărgirea şi 
diversificarea asortimentelor. Laptele prezintă o sursă foarte importantă şi accesibilă 
de proteine de origine animală, care sunt necesare şi indispensabile pentru activitatea 
vitală a organismului uman.

Laptele de capră şi produsele lactate prezintă calităţi nutritive excelente şi valoare 
biologică sporită cu grad înalt de asimilare şi joacă un rol important în alimentaţia 
populaţiei, mai ales a ţărilor în curs de dezvoltare. În ţările dezvoltate, unde este 
tendinţa de a consuma produse alimentare sănătoase, există un deosebit interes faţă de 
laptele de capră. Producerea laptelui de capră este bine dezvoltată în Europa (Franţa, 
Spania, Olanda, Norvegia). În majoritatea ţărilor laptele de capră este prelucrat la ferme 
sau la întreprinderile mici. În Rusia există doar cîteva ferme de creştere a caprelor 
producătoare de lapte. Pe pieţile Rusiei laptele de capră şi produsele din lapte de capră 
sunt lansate în volum comparativ mic, dar popularitatea acestui produs creşte [15].

În ultimii ani în Republica Moldova se observă tendinţa de creştere a şeptelului 
de capre şi sporirea volumului de lapte obţinut. Însă, cu părere de rău, laptele de capră 
nu este procesat la nivel industrial. Produsele din lapte de capră se obţin în condiţii de 
gospodării ţărăneşti fără suport tehnico-normativ, ceea ce împiedică comercializarea 
legală pe piață [4, 22, 20].

Mai mulţi autori consideră că după compoziţie laptele de capră este superior 
laptelui de vacă datorită efectelor nutritive, tonifiante, antirahitice, antianemice şi 
antiinfecţioase. 
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Datorită fineţii globulelor de grăsime, laptele de capră este uşor absorbit de 
vilozităţile intestinale şi, deci, are o digestibilitate mai ridicată. Sub acţiunea sucului 
gastric proteinele coagulează în flocoane fine, sunt uşor digerate de enzimele proteolitice 
ale intestinului subţire şi, prin urmare, sunt uşor asimilate. Laptele de capră fiind mai 
bogat în calciu, fosfor, acid citric, potasiu şi magneziu şi având un conţinut ridicat 
de vitamina A este indicat în alimentaţia copiilor, a persoanelor în vârstă. Deoarece 
caprinele se îmbolnăvesc foarte rar de tuberculoză, laptele de capră poate fi consumat 
în stare crudă, păstrându-şi în acest fel eficacitatea maximă a proteinelor, lipidelor, 
zaharurilor, vitaminelor, enzimelor şi sărurilor minerale [10].

De asemenea, laptele de capră se caracterizează prin gust dulceag şi miros 
caracteristic. În grăsimea laptelui de capră se conţin mai mult vitaminele C, B1, B2 şi A, 
acizii caprinic şi linoleic, fier şi magneziu decât în laptele de vacă [16]. Are un conţinut 
mai bogat de Ca, Zn, Fe mai usor asimilabile şi conţine cu mult mai puţin colesterol, 
posedă proprietăţi antioxidante mai inalte, ceea ce este benefic pentru organismul 
uman, compoziţia fracţionată a proteinelor este mai omogenă. Laptele de capră conţine 
mai mult azot deproteinezat, proteinele sînt de calitate mai bună, cu un conţinut mai 
înalt de tiamină decât orice alt produs alimentar şi practic nu produce reacţii alergice şi 
tulburări digestive. Este cunoscut faptul că αs1- cazeina-proteina principală a laptelui de 
vacă – este un alergen puternic pentru oameni [14].

După conţinutul total proteinele laptelui de capră sînt mai uşor asimilabile şi mai 
bogate în aminoacizi ca: histidină, lizină, acidul aspargic, tirozină, triptofan; conţine 
mai multe proteine serice, mai cu seamă, globuline imune, are conţinutul ridicat de 
lactalbumină şi lactglobulină. Datorită proprietăţilor dietetico-curative pronunţate 
acesta este un produs valoros în alimentaţia copiilor, bolnavilor, bătrânilor. 

Conţinutul de grăsimi şi proteine în laptele de capră depinde de mulţi factori, 
inclusiv sezonul anului. În zonele cu climă temperată la sfîrşitul verii în laptele de capră 
se înregistrează cel mai scăzut nivel de grăsimi şi proteină, şi cei mai înalţi indicatori 
ai acidităţii active. Asupra conţinutului de grăsimi şi proteină influenţează şi perioadele 
de lactaţie. La reducerea numărului de mulsuri au loc schimbări ale proteinelor în lapte, 
pe cînd conţinutul de grăsimi aproape rămîne neschimbat. La sfîrşitul perioadei de 
lactaţie, odată cu reducerea volumului de lapte muls, în lapte se măreşte cantitatea de 
proteină şi lactoză.

Din punct de vedere a riscului sanitar-epidemiologic caprinele prezinta un risc mult 
mai scazut, deoarece nu suferă de bruceloză, tuberculoză şi alte boli care afectează 
bovinele [14, 12, 24]. 

Compoziţia chimică a laptelui de capră diferă în dependenţă de rasă. Conţinutul 
înalt de grăsime (5%) şi substanţe uscate (19,7%) este înregistrat în rasa „Bital”. În 
componenţa laptelui întră un complex activ de cazeină, fosfatocalciu, kefaline, enzime 
lactice, coenzyma Q10.

Compoziţia chimică a laptelui de capră, de asemenea, depinde de alimentaţie, 
perioada de lactaţie, vîrstă, caracteristicile individuale ale animalului, reproducerea 
şi timpul de muls. De exemplu, laptele din primele zile după fătare (colostru) are o 
culoare galbenă şi un conţinut vâscos. Colostru se deosebeşte de laptele perioadei de 
lactaţie ulterioare prin conţinutul ridicat de proteine şi grăsimi, fermenţi şi vitamine. 
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Tabelul 1. Caracteristicile laptelui de capră şi laptelui de vacă [10, 16, 14]
Conţinutul în 

lapte,%
Animale

Vacă Capră 
Apa 87,3 86,3
Grasime 3,8 4,4
Proteine 3,3 4,1
Caseină 2,7 3,3
Lactoză 4,7 4,4
Saruri minerale 0,7 0,8
Aciditate, °T 16-18 15-19
Densitate, °A 1,03 1,83
Substanţe uscate 12,7 13,7

Laptele de capră este utilizat pentru tratarea diferitor boli, cum ar fi bolile 
gastrointestinale, tuberculoza, otrăvirea cu săruri de metale grele, acizi, alcalini, brom, 
iod; pentru curăţirea organismului de efectele chimioterapiei, precum şi în hrana pentru 
bebeluşi. De asemenea, trebuie remarcat faptul că laptele de capră are proprietăţi 
antialergice şi poate înlocui laptele de vacă, în cazul în care acesta din urmă provoacă 
alergie. Laptele crud de capră este mai puţin periculos, caprele sînt mai rezistente la boli 
decît vacile [11]. Laptele natural de capră posedă proprietăţi antioxidante mai sporite 
comparativ cu cel de vacă.

Prin urmare producţia caprinelor prezinta un important potenţial alimentar, care 
trebuie valorificat la nivel industrial. 

Obţinerea produselor lactate fermentate este legată de utilizarea culturilor de bacterii 
lactice, de proprietăţile cărora în mare măsură depinde calitatea produsului finit. 

Din cele mai vechi timpuri laptele fermentat cu cultură spontană era folosit ca 
maia cu care se inocula laptele crud pentru a obţine fermentaţia dorită. Dar asemenea 
procedee făceau posibilă şi multiplicarea unor microorganisme nedorite, care 
determinau diferite defecte organoleptice ale produselor sau puteau fi dăunătoare 
sănătăţii consumatorilor.

Microorganismele lactice au un rol important în fabricarea produselor lactate 
fermentate, prin activitatea lor vitală se asigură desfăşurarea proceselor biochimice în 
direcţia dorită, obţinîndu-se proprietăţile specifice fiecărui produs. În scopul dirijării 
proceselor biochimice şi obţinerii produselor lactate cu proprietăţi organoleptice 
superioare, în tehnologia laptelui se folosesc culturi pure de bacterii lactice  
special selectate [2].

Prin folosirea culturilor selectate pure în procesul de fabricare a produselor lactate 
acide se obţine un efect dublu – tehnologic şi igienic. Efectul tehnologic constă în 
faptul că prin concentraţia optimă a microorganismelor specifice în lapte se obţine 
aciditatea şi aroma dorită pentru fiecare produs în parte. Efectul igienic se manifestă 
prin dominarea microflorei favorabile faţă de contaminanţii rezistenţi din lapte şi de 
contaminanţii apăruţi în procesul de fabricare a produsului [1].

Din punct de vedere microbiologic, laptele de capră ca substrat nutritiv pentru 
bacteriile lactice diferă de laptele de vacă după raportul componenţilor, valoarea 
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biologică, unele caracteristici de structură şi indicii fizico-chimici, aciditate 
mai înaltă, conţinut mai înalt de substanţe uscate totale şi degresate (de lactoză,  
vitamine aminoacizi şi a.) [7].

Deci, avantajele laptelui de capră sunt:
Laptele de capră conţine un procent mai ridicat de proteină, inclusiv lactalbumină - 
lactoglobulină, aminoacizi esenţiali şi cel mai important – imunoglobulină.
Diametrul globulelor de grăsime a laptelui de capră este mai mic decît a laptelui de - 
vacă, ceea ce-i sporeşte digestibilitatea.
Lactoza laptelui de capră are cristale mai mici, ce condiţionează o fermentare mai - 
intensivă şi mai complexă, diminuând riscul de reacţii alergice. 
Toate acestea redau produselor din lapte de capră proprietăţi dietetice şi 

curative [11]. Din punct de vedere al siguranţei alimentare, există cercetări, care 
demonstrează că laptele de capră conţine cu mult mai puţine bacterii patogene decît  
laptele altor animale.

Reieşind din cele expuse [7], apare necesitatea de a cerceta microflora spontană 
a laptelui de capră, de izolare a culturilor pure de bacterii lactice, studiere şi selectare 
a tulpinilor cu proprietăţi biotehnologice importante şi valorificarea lor prin aplicarea 
la crearea noilor formule de compoziţie pentru culturi starter destinate fabricării 
produselor din lapte de capră.

Produsele lactate obţinute cu utilizarea culturilor de bacterii lactice ameliorează 
metabolismul, iar datorită calităţilor sale gustative şi compoziţiei chimice reuşite, 
stimulează secreţia sucului gastric. Prezenţa în componenţa lor a microorganismelor, 
care inhibă microflora de putrefacţie, duce la împiedicarea proceselor de putrefacţie şi 
de formare a produselor toxice de descompunere a proteinelor [21,23].

Laptele prezintă o sursă naturală de obţinere a tulpinilor de bacterii lactice cu 
proprietăţi biotehnologice importante pentru industria alimentară, fiind utilizat în acest 
scop încă din timpuri străvechi [17].

După V. Bogdanov (1968) laptele este un mediu foarte favorabil pentru dezvoltarea 
tulpinilor active de bacterii lactice, de aceea laptele şi produsele lactate prezintă sursa 
principală de obţinere a culturilor pure de bacterii lactice [13].

Nu există o părere unică despre perioada izolării bacteriilor lactice din lapte. 
Unii autori consideră, că pentru izolarea microflorei lactice este optimală perioada de 
primăvară. Laptele de primăvară este mai sărac din punct de vedere nutritiv şi conţine 
diferite substanţe, care stopează dezvoltarea bacteriilor lactice. În astfel de mediu se 
pot dezvolta numai forme rezistente de bacterii lactice. Alţi autori consideră, că cea 
mai favorabilă perioadă pentru izolarea bacteriilor lactice este din a doua jumătate a 
lunii mai pînă în august, cînd laptele ca mediu este mai favorabil pentru dezvoltarea 
bacteriilor lactice şi din diferite surse (lapte, produse lactate, flori, plante, pomuşoare, 
fructe, legume) se poate izola o cantitate maximală de bacterii lactice cu proprietăţi 
funcţionale importante [12].

Obţinerea produselor lactate din lapte de capră cu utilizarea culturilor pure de bacterii 
lactice, de asemenea obţinerea culturilor starter destinate fabricării produselor lactate 
fermentate din lapte de capră asigură diversificarea materiei prime şi a sortimentului 
produselor alimentare şi dietetice cu valoare nutritivă înaltă [5,18].
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Pentru Republica Moldova această sarcină este actuală deoarece culturile starter 
utilizate în industria laptelui sunt importate din alte ţări. Aceste culturi nu au efectul 
tehnologic aşteptat deoarece nu sunt adaptate la materia prima autohtonă şi condiţiile de 
producere ale înterprindelor din ţară. Reieşind din acestă, direcţia de cercetări privind 
izolarea din lapte de capră a culturilor pure de bacterii lactice, studierea lor, selectarea 
tulpinilor cu proprietăţi biotehnologice importante şi valorificarea lor este importantă.

De menţionat, că tulpinile industriale de bacterii lactice depozitate în colecţiile 
diferitor ţări, inclusiv Republica Moldova, sînt izolate în fond din lapte de vacă.

Din analiza studiul bibliografic s-a constatat că, sînt foarte puţine publicaţii privind 
cercetările ştiinţifice special orientate spre izolarea din laptele de capră a tulpinilor 
de bacterii lactice tehnologic valoroase pentru industria laptelui şi utilizarea lor în 
compoziţia culturilor “starter” destinate fabricării produselor lactate fermentate din 
lapte de capră. 

Unele cercetări au fost efectuate în Kazahstan, Mongolia, India, Indonesia şi 
Algeria - ţări cu condiţii climaterice aride. Autorii publicaţiilor au studiat microflora 
produselor lactate din lapte de capră de la diferite rase. B. Guessas, M. Kihal  
şi A. Cheriguene et al. au studiat diversitatea bacteriilor lactice din laptele de  
capră crud [3, 6]. Conform rezultatelor obţinute au fost identificate tulpini de bacterii 
lactice din genurile Leuconostoc, Lactococcus, Lactobacillus. Autorii au izolat, 
studiat şi identificat tulpini de Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subsp. 
lactis, Lactobacillus acidophilus, Lb. bulgaricus, Lb. casei, Lb. helveticus. Trebuie 
de remarcat faptul că în studiile lui A. Cheriguene au fost identificate şi tulpini de 
Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis. Studii mai ample au fost realizate 
de către cercetătorii Nomura şi Mayson, care au prelevat şi au studiat 24 de probe 
de lapte de vacă şi de capră şi produse lactate (brânză, iaurt, smântână) din China, 
Marocco, Ucraina, precum şi 12 probe de la fermele din Statele Unite ale Americii. 
În rezultat au fost izolate şi identificate culturi pure de bacterii lactice - Lactococcus 
lactis ssp. diacetylactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris, Lactococcus lactis ssp. 
lactis [8,9]. Rohit S. şi colaboratorii au izolat din lapte de capră 5 tulpini de bacterii 
lactice termofile din genul Streptococcus thermophilus, cu acidogeneză activă [11]. 
Kornabaeva comunică despre cercetările privind izolarea din lapte de capră crud şi din 
produsul naţional “curd” din lapte de capră din Sudul Kazahstanului, a 25 tulpini de 
bacterii lactice mezofile, care le considiră mai adaptate la condiţiile climaterice locale 
şi materia primă autohtonă. Tulpinile se caracterizează prin acidogeneză şi activitate 
antimicrobiană sporită, rezistenţă la antibiotice [19]. 

În tabelul 2 este prezentată diversitatea microflorei spontane de bacterii lactice 
izolate din lapte de capră din regiuni aride şi relativ aride. 

În Republica Moldova în general nu există publicaţii sau brevete privind izolarea 
tulpinilor de bacterii lactice din microflora spontană a laptelui de capră. 

Reieşind din studiul bibliografic se poate constata că cercetări privind microflora 
spontană a laptelui de capră şi selectarea tulpinilor industriale se realizează în fond 
în ţările din regiunile aride. În ţările cu clima continentală (ţările Europei) ca şi în 
Republica Moldova, unde populaţia la fel este ocupată de creşterea caprinelor, este 
imperativă necesitatea unor astfel de cercetări.
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Tabelul 2. Diversitatea microflorei spontane de bacterii lactice izolate din lapte de 
capră din regiuni aride şi relativ aride

Ţările Culturi de bacterii lactice izolate Caracteristicile Aplicarea

Algeria, 
Marocco

Streptococcus thermophilus, Lacto-
coccus lactis subsp. lactis, Lactoba-
cillus acidophilus, Lb. bulgaricus, 
Lb. casei, Lb. helveticus.

Activitatea proteolitică 
şi fermentativă. 
Acidogeneză activă În compoziţia 

c u l t u r i l o r 
starter desti-
nate fabricării 
p roduse lo r 
lactate fer-
mentate

India Streptococcus thermophilus Acidogeneză activă

Kazahstan

Streptococcus thermophilus, Lac-
tococcus lactis subsp. lactis, Lacto-
bacillus acidophilus, Lb. bulgari-
cus, Lb. casei, Lb. helveticus, Lb. 
plantarum

Activitatea antimicro-
biană. Rezistenţa faţa 
de antibiotice

Marocco, 
China, 

Ucraina
Lactococcus lactis subsp. cremoris

Activitatea proteolitică 
şi fermentativă. Acido-
geneză activă
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