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REZUMAT
Identificarea sexului sturionilor prin metode moleculare are importanță economică ridicată. Aflarea sexului
indivizilor, încă dintr-un stadiu incipient, poate ajuta fermele piscicole, acestea putându-se axa asupra producţiei
de caviar sau asupra producţiei de carne. Astfel, prin creşterea diferențiată a indivizilor aparținând celor două
sexe se pot evita costurile creşterii comune a acestora. Căutarea unui mod de discriminare a sexului la sturioni
urmăreşte în prezent tehnicile de biologie moleculară moderne, bazate pe secvenţializarea de nouă generaţie
(NGS – Next Generation Sequencing). La mai multe specii de sturioni a fost secvențializat şi analizat
transcriptomul. Acesta prezintă avantajul unei dimensiuni mai mici comparativ cu genomul și al posibilității de a
evalua și a selecta genele cu o expresie diferită între cele două sexe. Desemnarea secvențele de primeri pentru
amplificarea markerilor de interes s-a realizat cu ajutorul programului Primer3 (http://primer3.ut.ee) și cu
secvențe nucleotidice descarcate din baza de date GenBank.
La ora actuală, în acvacultură, sunt căutate metode non-invazive de investigare şi apreciere a maturității
sexuale la pești, aplicabile celor mai mici clase de vârstă. La unele specii de pești, valoroase din punct de
vedere economic așa cum este cazul sturionilor, se aplică tehnici de investigare precum ar fi utilizarea unui
endoscop (Hurvitz et al., 2007), prin ultrasonografie sau cele bazate pe diferiți parametri biochimici şi hormoni
sexuali. Utilizarea acestor metode non-invazive ar fi nu numai în beneficiul studiului populațiilor sălbatice
dar şi al dezvoltării unei acvaculturi eficiente prin determinarea sexului speciei respective la vârste cât mai mici.
Cei mai activi steroizi studiaţi în literatura de specialitate şi rolurile lor cele mai importante sunt: Estradiolul
(E2), Testosteronul (T), 11-Ketotestosteron (11-KT) și 17α, 20β – dihidroxy-4pregnen-3-one (DP).
O problematică de mare interes în acvacultură este cea legată de calitatea produselor oferite pe piață.
Printre practicile frecvent utilizate în acvacultura modernă se numără și selecția asistată de markeri (Marker
Assisted Selection) și ameliorarea genetică. Selectarea indivizilor care posedă anumite caracteristici (rezistență
la boli, producție de crescută de carne, calitate superioară a cărnii etc.) și dezvoltarea unor linii ameliorate poate
crește într-un mod semnificativ productivitatea și, implicit, profitabilitatea acvaculturii sturionilor. În cazul unor
specii cu importanță economică mare au fost stabiliți o serie de markeri ADN corelați cu producția și calitatea
cărnii. Identificarea anumitor polimorfisme mononucleotidice SNP (Single Nucleotide Polymorhism) la nivelul
acestor markeri a fost corelată cu o serie de caractere productive, dar și cu fermitatea fileului și a cărnii, în
general. Consecutiv analizei datelor din literatură, dar și prin prisma experienței anterioare, a fost selectat un
panel optim de markeri corelați cu caracteristici morfo-productive superioare la speciile de pești ce se pretează la
creșterea în acvacultură: gh, ghr, igf1, mstn (mstn 1a, mstn 1b), cast2, myoD1a, myoD1b, capn1, capn3 și myf5.
Declinul capturilor de sturioni inregistrat in ultimile decenii a generat un interes deosebit pentru
dezvoltarea unor tehnologii de reproducere și creștere a acestor pești în condiții controlate. Astfel, în ultimii ani
au fost optimizate tehnologii specifice creșterii intensive a larvelor și puilor până la talia de comercializare.

Pentru evaluarea morfometrică a reproducătorilor au fost măsurate 16 caractere biometrice și 3 caractere
meristice cuantificate pentru ambele părți ale corpului în vederea evaluării ulterioare a gradului de asimetrie. În
cazul hibrizilor luați în studiu, analiza principalilor parametri hematologici și biochimici s-a făcut cu scopul
evaluării stării fiziologice de întreținere, în condițiile specifice creșterii în sistem intensiv de producție. Reacția
hematologica este dată de variațiile hematocritului, hemoglobinei, numarului de eritrocite, precum si de a
constantelor eritrocitare, înregistrate în cazul analizelor efectuate pe hibrizii luați în studiu.

Activitatea I.1 Stabilirea unui panel optim de markeri moleculari corelați cu sexarea
timpurie la sturioni bazat pe experiența anterioară
Sturionii nu prezintă dimorfism sexual în nici un stadiu al dezvoltării (Keyvanshokooh şi Gharaei, 2010),
ceea ce face separarea precoce a sexelor o adevărată problemă în sturionicultură. Pentru diferenţierea precoce a
sexelor au fost încercate mai multe metode. În cazul studiilor genetice au fost încercate tehnici precum RAPD
(Random Amplified Polymorphic DNA), AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) şi ISSR (InterSimple Sequence Repeats), acestea bazându-se pe analiza fragmentelor de ADN şi observarea posibilelor
diferenţe dintre sexe (Wuertz şi colab., 2006; Keyvanshokooh şi colab., 2007; McCormick şi colab., 2008). De
asemenea, au fost secvenţializate genele sox pentru a se observa posibile diferenţe între sexe (Hett şi Ludwig,
2005; McCormick şi colab., 2008). Au fost testate şi metode proteomice pentru observarea diferenţelor în
expresia proteică dintre testicule şi ovare de la sturioni (Keyvanshokooh şi colab., 2009). Niciuna dintre tehnicile
prezentate în tabelul 2 nu au arătat diferenţe între cele două sexe din punct de vedere al analizei moleculare.
Studiul proteomului a arătat diferenţe în expresia proteică, dar proteinele respective nu erau implicate în
diferenţierea sexuală. Niciuna dintre aceste tehnici nu au arătat diferenţe între cele două sexe din punct de vedere
al analizei moleculare.
În 2010, Hale şi colaboratorii au căutat în librăriile de ADNc generate de la mascul și femela de Acipenser
fulvescens următorul set de gene: sry (gena responsabilă pentru determinarea sexuală de la mamifere), dmrt1
(gena responsabilă pentru determinarea sexuală de la păsări) şi sox2, sox4, sox17, sox21 sox 9, rspo1,
dmrt1, wt1, wnt4, foxL2, tra-1, fem1 (gene implicate în cascada determinării sexuale de la vertebrate). În
acest studiu s-a observat o expresie diferită între sexe pentru genele dmrt1 şi tra-1. Expresia genei dmrt1 a fost
mai mare la mascul, în timp ce gena tra-1 a prezentat un nivel de expresie mai mare la femelă. Acest tip de
expresie este corelat cu sistemul ZW unde în cazul păsărilor femele este prezentă o singură copie a genei dmrt1.
Toate genele testate şi observate sunt prezente atât la femele cât şi la masculi, lucru ce este în corelaţie cu
sistemul ZW pentru determinarea sexuală de la sturioni (Hale şi colab., 2010).
Consecutiv analizei transcriptomului la nisetru (Acipenser gueldenstaedtii) au fost selectate următoarele
gene ca având specificitate de expresie între sexe: gsdf, foxL2, hsd17b1 şi cyp19a1a. Gena gsdf are expresie mai
mare în ţesutul gonadal de la masculi în timp ce foxL2, hsd17b1 şi cyp19a1a prezintă expresie mai mare în
ţesutul gonadal de la femele (Hagihara şi colab., 2014).
Prin analiza transcriptomului de la A. sinensis s-a observat că gena dmrt1 prezintă acelaşi nivel de
expresie atât la femele cât şi la masculi. De interes sunt următoarele gene: dmrt3, igf-1, lhx1 şi sox11 care au
fost găsite doar în transcriptomul gonadelor de la mascul, în timp ce genele: cyp19a1a, foxL2, gnrhr şi nanos3b
erau prezente numai în transcriptomul ovarelor.
Studiile NGS realizate până în prezent au fost însoțite de studii pentru confirmarea expresiei prin qPCR.
Au fost testate prin qPCR diferite gene precum: dmrt1, ar, sox9, igf1 (gene implicate în diferenţierea
testiculelor) şi cyp17, star și lh (gene implicate în sinteza steroizilor sexuali). În cazul studiului gonadelor
diferenţiate (diferenţiere observată prin teste histologice) de la indivizi de 16 luni din specia A. baerii, s-a
observat o diferenţă între expresia genelor igf1, ar, lh, cyp17, între masculi şi femele, genele
respective fiind supraexprimate în cazul masculilor. În cazul studiului gonadelor nediferenţiate nu au fost
observate diferenţe în expresia genică a genelor menţionate (Berbejillo şi colab., 2011). Unele gene precum igf1
sunt posibil active la începutul gametogenezei şi genele: dmrt1, ar, lh, cyp17A1 , star, sox9 sunt posibil implicate
în diferenţierea testiculelor la A. baerii.
Selectarea markerilor moleculari
Consecutiv analizei datelor din literatură, dar și prin prisma experienței anterioare, a fost selectat un panel
optim de markeri corelați cu sexarea timpurie la best beluga: 1) Gena ar (androgen receptor) are rol principal în
diferențierea sexuală la masculi în cazul multor vertebrate, inclusiv specia Danio rerio (Gorelick și colab., 2008).
Studii de expresie genică au fost realizate pentru A. baerii arătând că gena ar este exprimată în cantitate mare în
cazul masculilor care trec prin diferențiere sexuală (Berbejillo și colab., 2012). 2) Gena dmrt1 (doublesex and
mab-3 related transcription factor 1) este posibil implicată în dezvoltarea sexuală a masculilor la sturioni,

prezentând expresie ridicată în testicule față de ovare pentru specia A. sinensis (Leng și colab., 2016), dar și
pentru specia A. baerii (Berbejillo și colab., 2012; Berbejillo și colab., 2013). Date similare au fost observate și
de către Fajkowska și colab., 2016 în cazul speciei A. gueldenstaedtii. Folosind studii de NGS, Hale și colab.,
2010 au arătat că expresia dmrt1 este mai mare în cazul testiculelor decât în cazul ovarelor. 3) Gena sox9 (sexdetermining region Y-box 9) este implicată la vertebrate în diferențierea testiculelor, eveniment corelat cu
supraexpresia acestei gene pentru masculi (Sun și colab., 2013). În cazul speciei A. baerii, Berbejillo și
colab., 2012 au sugerat că această genă este posibil implicată în diferențierea testiculelor, fiind exprimată în
cantitate mai mare în testicule față de ovare, rezultat confirmat și de alt studiu (Berbejillo și colab., 2013). 4)
Gena wt1 (wilms tumor 1) este implicată în reglarea genelor cu rol în dezvoltarea sexuală la masculi și
funcționează drept activator de transcriere (Shimamura și colab., 1997). 5) Gena foxL2 (forkhead box L2) este
exprimată în special în ovare și reglează expresia genei care codifică pentru aromatază, implicată în sinteza
de estrogeni. În cazul speciei de sturioni Scaphirhynchus platorynchus, expresia foxL2 este semnificativ mai
mare pentru femele față de masculi (Amberg și colab., 2010). 6) Gena cyp17A1 (cytochrome P450 family 17
subfamily A polypeptide 1) codifică pentru un factor de transcriere pentru celulele Leydig fiind implicată în
dezvoltarea testiculelor. Această genă prezintă expresie mai mare în cazul masculilor față de femele, fenomen
observat pentru specia A. baerii (Berbejillo și colab., 2012). 7) Gena star (steroidogenic acute regulatory
protein) a fost studiată de Berbejillo și colab., 2012 în cazul speciei A. baerii, autorii observând o expresie mai
ridicată la masculi decât la femele. 8) Gena lh (luteinizing hormone) codifică pentru subunitatea β a
hormonului luteinizant și a fost studiată atât pentru specia A. gueldenstaedtii (Hurvitz și colab., 2005) cât și
pentru A. baerii (Berbejillo și colab., 2012), observându-se o expresie mai ridicată în cazul masculilor față de
femele. 9) Gena igf1 (insulin-like growth factor 1) a fost studiată pentru sturioni în cazul speciei A. baerii,
observându-se că în stadii incipiente de gametogeneză aceasta este exprimată mai mult la masculi decât la femele
(Berbejillo și colab., 2012). Genele β-actin, gapdh și ARNr 28S au fost alese drept posibile gene de
referință. Gena β-actin a mai fost utilizată drept genă de referință în studii de expresie genică la sturioni
precum: Berbejillo și colab., 2012, Berbejillo și colab., 2013, Leng și colab., 2016. Gena gapdh a fost utilizată
drept genă de referință în studiul realizat de Fajkowska și colab., 2016. În studiul realizat de Amberg și colab.,
2010 este sugerat că gena β-actin nu este propice drept gena de referință deoarece diferă între grupe, în același
timp celelalte gene testate pentru acest rol au avut aceeași problemă, autorii alegând să normalizeze datele față de
cantitatea totală de ARN.
Desemnarea primerilor pentru amplificarea markerilor selectați
Desemnarea secvențele de primeri pentru amplificarea markerilor de interes s-a realizat cu ajutorul
programului. Primer3 (http://primer3.ut.ee/). În acest scop secventele nucleotidice pentru fragmentele genice
care se doresc a fi amplificate au fost descarcate din baza de date GenBank și introduse în programul
Primer3. Au fost setați diferiți parametri, referitori la lungimea primerilor, conținutul în GC, temperatura de
melting și au fost generate secvențele de primer corespunzătoare (Figura 1).
Dificultatea a constat în faptul că nu pentru toate genele vizate au fost determinate secvențele la sturioni. În
acest caz, au fost luate drept referință secvențe genice de la alte specii de pești, care au fost aliniate pentru
evidențierea regiunilor conservate. Acestea au fost considerate cele mai bune zone de legare a primerilor, iar
pentru a crește rata de succes a amplificării au fost introduse în secvența de primer nucleotide degenerate.
Pentru verificarea expresiei genice a markerilor posibil implicați în determinarea sau diferențierea sexuală la
sturioni au fost desemnaţi primerii prezentaţi în tabelul 1.
Ultimele 3 perechi de primeri (β-actină, gapdh, ARNr 28S) au fost desemnate pentru a fi testate drept
markeri pentru gene de referință. Pe lângă primeri este prezentată şi secvenţa referinţă din GenBank pe baza
căreia au fost desemnați aceștia. Secvențele de primeri au fost create cu Primer BLAST
NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) şi testate pentru a se confirma specificitatea şi
temperatura de hibridizare folosind programul bioinformatic Primer3 (http://primer3.ut.ee). Cu ajutorul
programului BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) a fost testată specificitatea perechii de primeri faţă
de secvenţe de referinţă din GenBank. Toți primerii au fost desemnaţi pentru amplificarea unor fragmente cu
dimensiuni între 100 şi 200 pb, având temperatura optimă de hibridizare la 60°C.

La ora actuală, în acvacultură, sunt căutate metode non-invazive de investigare şi apreciere a maturității
sexuale la pești, aplicabile celor mai mici clase de vârstă. La unele specii de pești, valoroase din punct de
vedere economic așa cum este cazul sturionilor, se aplică tehnici de investigare precum ar fi utilizarea unui
endoscop (Hurvitz et al., 2007), prin ultrasonografie (Moghim et al., 2002) sau cele bazate pe diferiți parametri
biochimici
– VTG (Ceapa, 2002; Bidwell and Carlson, 1995; Cuisset B., 1991) şi hormoni sexuali (Mola &
Hovannisyan, 2015; Nazeri et al., 2014; Barannikova et al., 2003) care încearcă să răspundă acestor exigențe.

Figura 1. Desemnarea primerilor pentru amplificarea markerilor de interes cu Primer 3.
Tabel 1. Listă primeri şi secvenţele GenBank de referinţă.
GenBank
Gena
Amplicon ipotetic
Primer
KF765735
ar
197 pb
ar-F
ar-R
HQ110106 dmrt1
129 pb
dmrt1-F
dmrt1-R
EU241882 sox9
115 pb
sox9-F
sox9-R
KF601253
wt1
142 pb
wt1-F
wt1-R
JN182652
foxL2
120 pb
foxl2-F
foxl2-R
HQ026486 cyp17A1
134 pb
cyp17a1-F
FJ205610

star

111 pb

cyp17a1-R
star-F
star-R

Secvenţă primer
5’-CKTGACTCCCCGAACAATCA-3’
5’-AAGGTAGCACGCTGGAACTC-3’
5’-CCACCCTGTTCCACTTCCAG-3’
5’-GAAGWGGATGGTGCTGTGCT-3’
5’-AGGCCGATTCCYCTCACTCT-3’
5’-TGCAYGTCTGTTTTGGGAGT-3’
5’-ATCCAGTTCCTCCTCCGGTT-3’
5’-TTCCATGCCACACACTCCAA-3’
5’-GCCCACCTCGTACAATCCTT-3’
5’-CTTAGCTGCTGAGGGTGGTG-3’
5’-CCGTCGCTTACCTCCTACAC-3’
5’-CCGTATCGTTGCTTCCAGGT-3’
5’-AGTACCCTGACCGCCTGTAT-3’
5’-AGTACCCTGACCGCCTGTAT-3’

AJ251

lh

176 pb

DQ20

igf1

188 pb

β-

161 pb

gapd

114 pb

ARN

160 pb

656
1138
HQ43
9361

actin
EF413

586

h
JQ250

741

r 28S

lh-F
lh-R
igf1-F
igf1-R
ββgapdh
gapdh
28S-F
28S-R

5’-CTGCRGAGACACTGACACAC5’-AGAGGTCTGGATGAGGAGGC5’-TCCTGYGTGTTCTGTGCCTG-3’
5’-CTGGAAGCAGCACTCRTTCA5’-TGACCCTGAAGTAYCCMATC5’-CTTCTCTCTGTTRGCYTTGG-3’
5’-AGACACCCGCTCNTCHATCT5’-TCCACGACTCTGTTGCTGTA5’-TGTTTGTGAATGCAGCCCAA5’-GACCCCATCCGTTTACCTCT-3’

Identificarea timpurie a sexului, respectiv studiul procesului de ovogeneza si spermatogeneza la
sturioni este unul dintre obiectivele calitative importante in cadrul proiectului de cercetare deoarece cercetările cu
privire la fiziologia reproducerii sturionilor permit obținerea unor rezultate mai bune în tehnologia de
reproducere artificială și creștere în piscicultură a sturionilor.
La peşti, steroizii sexualii sunt considerați printre cele mai importante substanţe implicate în reglarea
neuroendocrină a reproducerii. Acesti steroizi sexuali joaca un rol important în diferențierea sexuală, dezvoltarea
gonadelor, în procesul de spermiaţie la masculi, de maturaţie ovocitară şi ovulaţia la femele. De asemenea, aceşti
steroizi condiţionează dezvoltarea caracterelor sexuale secundare şi intervin în declanşarea comportamentului
genitorilor (dans nupţial) care acompaniază reproducerea jucând rolul feromonilor (Fostier et al., 1983)
La peşti, determinismul genetic al sexelor este un fenomen complex, în care pe lângă factorii genetici sunt
implicate şi condiţiile de mediu în care are loc dezvoltarea ontogenetică şi care conduce la transformarea gonadei
nediferenţiate în ovare sau testicule (Piferrer & Guiguen, 2008). Yamamoto (citat de Bahamonde et al., 2013)
avansează în 1969 ipoteza conform căreia steroizii sexuali sunt cei care induc în mod natural, de fapt, sexul
peștilor. Astfel, produşii normali ai steroidogenezei la peşti sunt cei clasici, respectiv, estrogenii (estrona şi
estradiol), androgenii (testosteron, 11-ketotestosteron) şi progesteronul (progesteron, dihidroxiprogesteron şi alte
derivate).
Cei mai activi steroizi studiaţi în literatura de specialitate şi rolurile lor cele mai importante sunt:
Estradiolul (E2) mediază secreţia de vitelogenină în hepatocite având precursor testosteronul (T).
Participă în unele procese metabolice (metabolismul carbohidraţilor şi lipidelor) şi mobilizarea calciului (Ceapa,
2002). Prezenţa acestuia în masculi este în mod normal redusă dar ea poate creşte spectaculos sub influenţa
hranei (Pelissero et Le Menn, 1991);
Testosteronul (T) este considerat unul dintre precursorii E2 şi 11-KT, putând acţiona pentru menţinerea
comportamentului sexual (migraţia anadromă, i.e) evoluţia normală a spermatogenezei (Barannikova et al. 2008)
dar şi în creşterea secreţiei de hormon gonadotrop (GtH) pentru care poate avea şi efect inhibitor în
anumite concentraţii (Ceapa, 2002; Fostier et al. 1983). De-a lungul timpului diferite alte efecte au fost
studiate: dezvoltarea caracterelor sexuale secundare, inversia de sex la femele, anomalii funcţionale ale gonadelor
în cazul unor dezechilibre hormonale (Cuisset 1994). 11-Ketotestosteron (11-KT) sintetizat de gonadele
masculine este utilizat în identificarea sexului la sturionul siberian de vârstă imatură (Cuisset et al. 1994) corelat
cu maturarea sexuală, fiind prezent şi la femelele anumitor specii de sturioni. 17α, 20β – dihidroxy-4pregnen3-one (DP) este considerat unul dintre steroizii care induc maturarea la femelele peştilor. (Webb et al.
2000, Kime et al. 1994). Din literatura de specialitate, analizând intervalele de variaţie pentru aceşti
hormoni steroidieni sexuali, prezentate la diferite specii de sturioni aflate în diferite biotopuri se observă o
mare variabilitate a tuturor parametrilor biochimici explicabilă prin fluctuaţiile caracteristice vârstei,
stadiului de maturare al gonadei, condiţiilor de viaţă şi, nu în ultimul rând, al variabilităţii inter-individuale şi a
stării de stres.
În funcţie de balanţa ce se stabileşte între concentraţiile hormonilor steroidieni masculi (ex. 11KT, 11- ketotestosteron) şi a celor feminini (E2, 17β-estradiol), apare în mod expres o diferențiere sexuala,
respectiv daca este un exces de 11KT, atunci acest scenariu ar favoriza apariția masculilor, în timp ce excesul
de E2 induce diferențierea femelelor, ca în cazul Perca fluviatilis (Rougeot et al., 2007) și Oryzias latipes (Seki
et al., 2005).

Se consideră că la peşti în determinismul genetic al sexelor intervin mai multe gene plasate pe una sau mai
multe perechi de autosomi şi că determinarea sexelor la peşti nu este deci cromozomială ci poligenică (Volff,
2005). De aceea sexele prezintă o mare labilitate, sexele se pot inversa, ceea ce conduce la unele specii la
manifestarea intersexualităţii (Jackson et al., 2006). Aceasta este este cea mai frecventă anomalie în
determinarea sexului şi constă în apariţia unor indivizi cu caractere morfologice şi funcţionale intermediare între
cele două sexe.
Printre factorii de mediu care pot influenţa determinarea sexului la peşti se enumeră temperatura (Piferrer
et al., 2012), pH-ul (Baroiller et al., 1999) şi factorii sociali comportamentali (Munday et al., 2006). Într-o
primă fază se consideră că determinarea sexului se datorează atât factorilor genetici, cât şi celor de mediu, ceea
ce imprimă o anumită derulare a proceselor de diferențiere anatomică şi funcțională a gonadelor (Orlando
& Guillette, 2007). Fenomenul nu se manifestă de la început ci treptat, de unde rezultă ipoteza că fiecare individ
mascul sau femei poartă informația pentru ambele sexe şi că în procesul diferențierii ontogenetice unul din
factori devine dominant, iar manifestarea fenotipică este în funcție de prezența hormonilor sexuali, masculi sau
femeli. Sturionii sunt specii gonocorice iar femela este heterogametică (WZ femele) respectiv,
masculii sunt homogametici (ZZ masculi), sistem tipic avian (Devlin & Nagahama, 2002), ipoteze susţinute de
literatura de specialitate la specia Acipenser transmontanus (Van Eenennaam et al., 1999), Acipenser
brevirostrum (Flynn et al., 2006), bester (Huso huso femelă ×Acipenser ruthenus mascul) (Omoto et al., 2005).
Teoretic, acest fapt ar conduce la un raport numeric între sexe echilibrat, de 1:1, în populaţiile mari de sturioni
atât din mediul natural, cât şi din ferme (specia A. transmontanus, Doroshov, 1997). Se pare că la nivelul
condițiilor din fermă raportul se modifică, fiind în favoarea femelelor, situație descrisă de Flynn et al. (2006) la
specia A. brevirostrum (56 %) sau de Hurvitz et al. (2007) la A. gueldenstaedtii (55%), explicaţia fiind legată de
fenomenul natural de longevitate al femelelor de sturioni.
În consecinţă, dat fiind rolul subliniat de literatura de specialitate privind implicaţia hormonilor steroidieni
în diferenţierea anatomică şi funcţională a gonadelor, respectiv în stimularea comportamentului de
reproducere, maturarea ovocitelor şi spermiaţie, considerăm că realizarea unui profil hormonal
particularizat speciei de sturion din ferma agentului economic va permite selecția cât mai timpurie a masculilor
pentru a fi vânduți pentru producția de carne şi pentru acoperirea cheltuielilor de producție, în timp ce femelele
sunt crescute mai departe pentru obținerea caviarului.

Activitatea I.2 Stabilirea unui panel optim de gene corelate cu producția și calitatea
cărnii la sturioni bazat pe experiența anterioară
Determinarea factorilor moleculari care controlează creșterea și dezvoltarea musculaturii în scopul
îmbunătățirii calității și cantității fileului reprezintă un obiectiv important pentru cercetarea în domeniul
acvaculturii. Identificarea unor polimorfisme la nivelul unor markeri ADN, care să fie corelate cu producția și
calitatea cărnii la hibrizii de Best beluga ar putea pune bazele selecției asistate de markeri la sturioni.
Consecutiv analizei datelor din literatură, dar și prin prisma experienței anterioare, a fost selectat un
panel optim de markeri corelați cu caracteristici morfo-productive superioare la speciile de pești ce se
pretează la creșterea în acvacultură: gh, ghr, igf1, mstn (mstn 1a, mstn 1b), cast2, myoD1a, myoD1b, capn1,
capn3 și myf5. GH (Growth Hormone) – sistemul hormonului de creștere reglează creșterea somatică și
musculară, sinteza proteică și alte procese metabolice, atât la mamifere, cât și la pești. Rata de creștere are
este o caracteristică poligenică, cu un grad de moștenire moderat, fiind influențată atât de factori prenatali, cât și
postnatali (Falconer, 1989). Componentele axei hormonului de creștere joacă un rol cheie în reglarea procesului
de creștere în regnul animal. Drept urmare, există o preocupare constată a cercetătorilor pentru identificarea unor
variante alelice ale genelor implicate în axa hormonului de creștere care să fie asociate cu un fenotip de creștere
superior. Gena care codifică pentru sinteza hormonului de creștere este considerată o genă candiadată
informativă pentru selecția indivizilor cu bune performanțe de creștere.Diferite polimorfisme evidențiate la
nivelul acestei gene au fost asociate cu caracteristici de creștere superioare (greutatea coroprală, lungimea
totală, lungimea corpului, etc.). La specia de acvacultură Siniperca chuatsi au fost identificate patru
polimorfisme de tip SNP la nivelul genei GH. Două mutații au fost evidențiate în intronul 4 (g.4940A>C,
g.4948A>T), una în exonul 5 (g.5045T>C) și una în intronul 5 (g.5234T>G), trei dintre acestea fiind
semnificativ asociate cu performanțele de creștere. La tilapia (Oreochromis niloticus) alte două polimorfisme au
fost identificate în regiunea promotor (Cuevas-Rodríguez et al., 2016). Mutații similare asociate cu o rată și
un ritm de creștere superioare au fost identificate la diferite specii de salmonide, cum ar fi Salvelinus
alpinus (Tao et al., 2003), Salmo salar (Ryynanen & Primmer, 2004), Oncorhynchus mykiss (Gorji et al.,
2016) etc.

GHR (Growth Hormone Receptor) este o proteină transmembranară care face parte din clasa I a
superfamiliei receptorilor pentru citokine (Zhu et al., 2001) și mediază activitatea hormonului de creștere prin
transducerea semnalului GH la nivel celular, care are drept consecință activarea transcrierii mai multor gene
(Kobayashi et al., 1999). Gena care codifică pentru receptorul hormonului de creștere a fost caracterizată cu
succes la diferite specii cum ar fi, Scophthalmus maximus (Calduch-Giner et al., 2001), Oncorhynchus
masou (Fukada et al., 2004; Benedet et al., 2005), Oreochromis mossambicus (Kajimura et al., 2004),
Carassius auratus (Lee et al., 2001), O. mykiss (Very et al., 2005). Cu toate că până în prezent nu au fost
identificate situsuri polimorfice la nivelul acestui locus, acestă genă poate fi o bună candidată pentru selecția
asistată de markeri în acvacultură, dată fiind asocierea găsită între existența anumitor polimorfisme și modularea
creșterii la alte vertebrate.
IGF1 (Insulin-like Growth Factor 1) Factorii de creștere insulin-like fac parte dintr-o familie
complexă care include trei hormoni, trei receptori și trei factori proteici de legare (binding proteins) care
interacționează pentru a regla dezvoltarea și diferențierea celulară la vertebrate (Florini et al., 1996). Igf-1a
fost analizată până în prezent la animale de fermă în scopul îmbunătățirii performanțelor productive. Diferite
polimorfisme în regiunea promotor au fost asociate cu un fenotip cu rată superioară de creștere (Pozzi Pereira et
al., 2005). La peștii teleosteeni gena igf-1codifică pentru o peptidă de 70 aminoacizi și a fost caracterizată la
diferite specii printre care tilapia (Reinecke et al., 1997), crap (Vong et al., 2003), somon (Tsai et al., 2014),
etc. La somonul de Atlantic (Salmo salar) un lot experimental alcătuit din 4800 de indivizi a fost analizat
la nivelul secvenței nucleotidice a genei pentru igf-1. Au fost identificate trei polimorfisme mononucleotidice:
SNP1 5763G>T (în regiunea promotor), SNP2 7292C>T (în intronul 1) și SNP 3 4671A>C (în intronul 3).
Polimorfismele 1 și 3 au fost semnificativ asociate cu creșterea și calitatea fileului (Tsai, 2014).
Miostatina (mstn) cunoscută și ca factorul GDF-8 (Growth/ Differentiation Factor – 8) este exprimat la
vertebratele terestre numai la nivelul mușchiului scheletic în toate stadiile de dezvoltare și acționează ca și
reglator negativ al dezvoltării musculaturii (McPherron et al., 1997). Au fost identificate variante alelice diferite
ale acestei gene care au fost asociate cu diferențe de creștere la vertebrate. Această asociere între polimorfismele
evidențiate la nivelul genei mstn și creșterea indvizilor recomandă acest marker pentru selecția și reproducerea
dirijată în acvacultură.
La pești, gena mstn este formată din trei exoni și doi introni și are o secvență relativ conservată (Xu et al.,
2003; Biga et al., 2005). Până în prezent gena a fost caracterizată la diferite specii de pești osoși, cum ar fi,
păstrăvul curcubeu (Rescan et al., 2001), somonul de Atlantic (Ostbye et al., 2001), tilapia, bibanul alb
(Rodgers et al., 2001), lavracul alb (Terova et al., 2006), etc. Gena prezintă două copii, fiecare dintre acestea
fiind exprimate specific în diferite tipuri tisulare (Roberts & Goetz, 2003; Biga et al., 2005). La doradă, cea de-a
doua copie a genei mstn (mstn b) este exprimată exclusiv la nivelul sistemului nervos central și numai într-o
etapă târzie a ontogenezei (Maccatrozzo et al., 2001b). Mai mult, contrar vertebratelor terestre la care transcripții
genei mstn sunt exprimați doar în mușchiul scheletic, la pești au fost detectați și în rinichi, tegument, gonade
și branhii. Aceste descoperiri indică faptul că acest factor de creștere și diferențiere este implicat în activități
fiziologice diferite. De exemplu, identificarea acestuia în branhii, tegument și tubulii renali sugerează implicarea
în osmreglare (Radaelli et al., 2003), în timp ce expresia mstn din ovar poate fi corelată cu un posibil rol în
dezvoltarea gonadelor, creșterea și maturarea (Roberts & Goetz, 2001). Genele mstn-1 și mstn-2 prezintă o
secvență diferită, mai ales în regiunile non-codante, unde au fost evidențiate zone extinse de inserție/ deleție
(Rescan et al., 2001). Nu este cunoscut modul în care aceste modificări ale secvenței din regiunile necodante
influențează expresia organ/ țesut specifică la pești. La specia Aristichthys nobilis au fost evidențiate două
polimorfisme 1668 T > C (în intronul 2) și 2770 C>A (în regiunea 3’UTR) care au fost asociate cu lungimea
totală, lungimea corpului și greutatea coroprală (Liu et al, 2012). Diferite stocuri de acvacultură au fost
investigate la specia Cyprinus carpio în încercarea de a stabili dacă există o corelație între anumite polimorfisme
la nivelul mstn și performanțele superioare de creștere. Au fost identificate patru mutații de tip SNP : c.371 +
749A > G, c.371 + 781T > C (în intronul 2) și c.42A > G, c.72C > T (în exonul 3). Polimorfismele de la nivelul
exonului 3 au fost asociate semnificativ cu greutatea corporală și indivizii cu un anumit haplotip au demonstrat o
rata de creștere mai bună (Sun et al., 2012).
Factori reglatori miogenici (Miogenic Regulatory Factors, MRFs) (miogenina, myoD1a, myoD1b,
myo-d, myf-5, myf-6) sunt reuniți îtr-o familie de factor de transcriere, numită și complexul genei myoD.
Aceștia sunt implicați în procesul de miogeneză și sunt exprimați exclusive în mușciul scheletic al
vertebratelor. Studiile filogenetice au arătat că membrii compexului myoD au apărut în urma unor procese de
duplicație ale unei gene ancestrale existente înaintea separării liniilor majore de vertebrate (Atchley et al., 1994).
Această ipoteză a fost susținută de rezultatele obținute la șoreci în urma unor experimente knock-down. Absența
miogeninei și a factorului myf-5 a determinat apariția unor modificări ale musculaturii scheletice (Venuti et al.,

1995), în timp ce absența myoD s-a tradus într-o dezvoltare normală a embrionilor fiind însoțită de o
supraexpresie a myf-5 (Rudnicki et al., 1992).
Genele aparținînd complexului myoD au fost caracterizate la puține specii de pești, cum ar fi crapul
comun (Kobiyama et al., 1998), zebrafish (Chen et al., 2001), păstravul curcubeu (Johansen & Overturf, 20015),
plătica (Tan et al., 2006) etc. O comparație între genele care codifică pentru sinteza acestot factori de
transcripție a arătat că regiunea care exprimă domeniul de tip functional helix-loop-helix este conservată la
aceste gene, reflectând funcția conservată a proteinelor de legare la ADN, care mediază reglarea transcrierii la
nivelul mușchiului scheletic. La păstrăvul curcubeu au fost identificate polimorfisme de tip SNP la nivelul
genelor MyoD1a, MyoD1b și MyoD2. Astfel, la nivelul genei MyoD1au fost identificate două polimorfisme
mononucleotidice, 129G→A în exonul 1 și 37 G→A în exonul 2, acesta din urmă determinând înlocuirea
argininei cu lisină la nivelul catenei polipetidice. La nivelul genei MyoD2au fost identificate șapte polimorfisme
nucleotidice 218T→C, 224T→C, 242A→C, 246T→A, 248T→C, 305T→C și 329C→T. Polimorfismele
identificate au fost associate la această specie cu o calitate superioară a cărnii.
Calpastatina (cstn) este un inhibitor endogen al calpainei, importantă pentru menținerea texturii
mușchiului scheletic și al degradării post-mortem a miofibrilelor.
Desemnarea primerilor pentru amplificarea markerilor ADN corelați cu caractere le morfo productive la Best beluga
Similar stabilirii secvențelor de primeri pentru amplificarea markerilor corelați cu determinismul sexual la
acest hibrid de acvacultură, și pentru amplificarea markerilor de corelați cu cantitatea și calitatea cărnii,
desmenarea secvențelor
oligonucleotidice
s-a
realizat
cu
ajutorul
programului
Primer3
(http://primer3.ut.ee/). Pentru amplificarea fiecărui marker de interes au fost desemnate mai multe variante de
primeri, în funcție de regiunea care se dorește a fi amplificată și ținând cont de zona în care au fost
raportate în literatura de specialitate diferitele polimorfismele asociate cu apariția unor fenotipuri cu caractere
de creștere superioare sau cu o bună calitate a fileului.
Tabel 2. Listă markerilor corelați cu caracterele morfo-productive superioare și secvența primerilor
selectați.
Gena
Denumire primer
Secvență primer
gh (growth
GH1_F
5’GRMCAAAAACTGAAMRAATGGC3’
hormone)
GH1_R
5’TAGAACTTCCRAAACCNCCT3’
GH2_F
5’ATTGTGGCTCTCATGAGGA3’
GH2_R
5’CTCYCCACAAAACGYCTGCA3’
Igf1 (insulin-like Igf-1_Pro_Ex1_F
5’CCAACGCCTATAACAACTCATCC3’
growth factor 1) Igf1_ Pro_Ex1R
5’TCAGTCAAACGTGCACTCACAG3’
Igf-1_Ex2_F
5’GCCATAGGTGCGTAAATCGTGCGT3’
Igf-1_Ex2_R
5’CCTCTCAGCAACCCCCAGAACCTC3’
Igf-1_Ex3_F
5’ CCTTGCTCTTTACATGCTCGCCAT3’
Igf-1_Ex3_R
5’GCCGCCAAAGGTGCTTCAACATAG3’
mstn
Mstn-1b1_F
5’AAACTGGGCATTCAATGTTCCACCATACCA3’
(miostatina)
Mstn1b1_R
5’CTGCAGTGGCTATTGGGAAAGCTCGCTAAT3’
Mstn-1b2 F
5’ACTTGACGTACGAGCCGAGTTCC3’
Mstn1b2 R
5’TTGCCGCAGCCACACCGACAAC3’
carpMstn_F
5’ AGCCTACCATAAAAGGTGTGTG3’
carp_Mstn R
5’TCAATAGTGTCCATTCCCAAGT3’
calb_Mstn_F
5’GGTTCGTATCTTAGCCAATCT3’
calb_Mstn_R
5’AACTCACCAGTCCATCCTCTC
myo1Da
M1_F
5’ GAAGGCGACTGAGCAAGGTG3’
M1_R
5’GGGACAGGCAGAGGTAT3’
M2_F
5’ACGGAATGGTGAGAAACT3’

MyoD1b

M2_R
S1_F
S1_R
S2_F
S2_R
S3_F
S3_R
S4_F
S4_R
M3_F
M3_R
M4_F
M4_R
M5_F
M5_R
S5_F
S5_R
S6_F
S6_R
S7_F
S7_R
S8_F
S8_R
S9_F
S9_R
S10_F
S10_R
S11_F
S11_R

5’GGGACAGGCAGAGGTAT3’
5’CGTCTACTAACCCAAACC3’
5’ACCATTCCGTCTGAGC3’
5’AACTGCTCAGACGGAA3’
5’TTGGTGGACAAGACTGA3’
5’GACGGAGAAACAAGTAT3’
5’CCACATCATAGCAAAAC3’
5’GAGTATATTTGACCCAG3’
5’CAGAGTTCTTCTTGTG3’
5’TGTGACAAATACAGAGCC3’
5’TATCCGATTGGTAGTTCC3’
5’AACTGCTCAGACGGAA3’
5’TCGTTGAAGTAGGTGC3’
5’TCGCCGAAACTCCAAAT3’
5’GCCATCCTCTTCTTCTACT3’
5’GTGAGATGGAGTTGTCG3’
5’TCCCGCATAGTAGCAG3’
5’CGAAGACGAGCACATC3’
5’TCTCCACCTTGGGAAG3’
5’CGAGAACCTGAAGAGA3’
5’AGAGCAGTTGGACTGT3’
5’CATCCAGTCCACAGTC3’
5’TATCCGATTGGTAGTTCC3’
5’GGAACTACCAATCGGA3’
5’GCCTAACAAGTCACAAT3’
5’AAGACCCTTGGCAGACAT3’
5’CCGTTTCGCTCAGGATA3’
5’ATCTATCCTGAGCGAA3’
5’GCCATCCTCTTCTTCTA3’

Activitatea I.3 Evaluarea fenotipică (geomorfometrică) și caracterizarea condiției corporale
la Best beluga din loturile experimentale. Activitatea I.4 Selecția exemplarelor din efectivele de
Best beluga, producție 2014, 2015, 2016, existente în ferma Horia, județul Tulcea, care vor
constitui loturile experimentale. Activitatea I.5 Selecția exemplarelor din efectivele de Best
beluga, existente în ferma Răbăgani, județul Bihor, care vor constitui loturile experimentale.
In prima etapa, proiectul a urmarit, pe langa elaborarea unui protocol metodologic de sexare timpurie la
sturioni, caracterizarea conditiei si a performantei de crestere a hibridului Best-Beluga in diferite sisteme de crestere.
In acest context, principalul obiectiv al etapei de fata a fost reprezentat de formarea loturilor experimentale de remonti
si montarea unor experimente de creste care sa evidentieze, in etapele urmatoare, gradul de plasticitate tehnologica a
hibrizilor in comparatie cu liniile parentale.
O data cu selectia exemplarelor ce a format loturile experimentale s-a realizat marcarea individuala si
evaluarea morfometrică a loturilor de hibrizi (Foto 1.).
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Foto 1. Masuratori biometrice la BestBeluga
Datele obținute sunt importante din punct de vedere științific, având totodată a importanță practică deosebită
deoarece va permite identificarea proporțiilor corpului care sunt cele mai avantajoase din punct de vedere tehnologic
precum și a valorii comerciale a diferitelor cohorte din cadrul loturilor. Pentru evaluarea morfometrică a
reproducătorilor au fost măsurate 16 caractere biometrice și 3 caractere meristice cuantificate pentru ambele părți ale
corpului în vederea evaluării ulterioare a gradului de asimetrie.
Între caracterele luate in studiu au fost puse in evidenta puternice relații de corelație fiind identificate o serie de
relații liniare sau de putere exprimate cu ajutorul ecuațiilor de regresie.
De asemenea, pentru cele trei generatii de hibrizi din cele doua locatii (sistem crestere deschis si sistem inchis,
recirculant) s-au efectuat teste de comparatie a mediilor valorilor diferitelor caractere in functie de sistemul de
productie. S-a observat astfel ca media greutatilor hibrizilor din loturile crescute in sistem deschissunt mai mari
comparativ cu cele crescute in sistem inchis cu exceptia lotului din 2014 unde s-au inregistrat valori medii ale greutatii
individuale semnificativ mai mari pentru lotul de la Rabagani. Este evident faptul ca mentinerea sturionilor in conditii
relativ constante in ceea ce priveste termica apei tehnologice (ferma Rabagani beneficiaza de alimentare din sursa
mezotermala) a permis obtinerea, dupa 3 ani de crestere, unui spor de productie remarcabil, multe din exemplare
depasind masa medie de 6kg.
Odata cu evaluarea morfometrica din fiecare lot experimental au fost selectate cate un esantion de cate 10
exemplare de la care s-au prelevat probe de sange (Foto 2) in vederea caracterizarii profilului sanguin atat din punct de
vedere hematologic cat si biochimic.Cu aceasta ocazie au fost prelevate si probe de biochimie, in vederea evaluarii
calitatii carnii inainte si post iernare.

Foto 2. Prelevare probe de sange din vena caudala
Sângele, datorită dinamismului şi funcţiilor îndeplinite în organism, poate răspunde prin mecanisme
hemeostatice la modificările externe astfel încât să păstreze în limite normale integritatea funcționării organismului.
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Noțiunea de profil metabolic sanguin presupune determinări hematologice sanguine și biochimice (profil proteic,
glucidic, mineral) în urma cărora se obțin informații despre starea fiziologică a peștilor.
În cazul hibrizilor luați în studiu, analiza principalilor parametri hematologici și biochimici s-a făcut cu scopul
evaluării stării fiziologice de întreținere, în condițiile specifice creșterii în sistem intensiv de producție.
Analizând valorile indicilor hematologici și biochimici prezentate analitic în tabelul de mai sus se desprind
următoarele observații:
în ceea ce privește numărul de eritrocite nu au fost evidențiate modificări semnificative la comparația mediilor
obținute pentru cele trei loturi experimentale. Așadar, analiza statistică nu a evidențiat diferențe notabile
determinate de vârstă.
referitor la hematocrit comparând valorile înregistrate pentru cele trei loturi experimentale, acesta nu a înregistrat
valori semnificativ diferite (ANOVA, p>0,05; p=0,19), valorile cele mai scăzute fiind obținute în lotul H2015
(20,41±2,47 %).
analiza variaţiei cantității de hemoglobină evidenţiază o tendinţă de scădere semnificativă în cazul sturionilor
aparținând loturilor din H2015, H2016 (ANOVA, p<0,05; p=0,015) comparativ cu cei din lotul H2014 unde s-au
înregistrat valori ușor mai crescute ale concentrației de hemoglobină, probabil datorate intensificării proceselor de
hemoglobinosisnteză odată cu vârsta.
în ceea ce privește analiza constantelor eritrocitare, acestea au o valoare de diagnostic deosebită oferind informații
referitoare la forma, mărimea și încărcarea cu hemoglobina a eritrocitelor. Interpretarea statistică a datelor
evidențiază diferențe nesemnificative între loturile de hibrizi analizate în cazul VEM (ANOVA, p>0,05; p=0,32),
HEM (ANOVA, p>0,05; p=0,55) și CHEM, (ANOVA, p>0,05; p=0,69), vârsta diferită neafectând volumul
ocupat de eritrocite și nici gradul lor de încărcare cu hemoglobină. Cu toate acestea, valorile ușor mai crescute
pentru VEM la hibrizii din H2016 pot indica o rata a sintezei hemoglobinei diferită de cea a diviziunilor celulare
care este mai redusă. In majoritatea situațiilor, HEM se coreleaza cu VEM.
Concentraţia proteinelor plasmatice este afectată, în primul rând, de modificările volumului plasmatic, care la
pești a putut fi observată în unele condiții stresante. În studiul nostru valoarea proteinelor plasmatice a variat între
4,50 – 5,78 g/dl, în cazul lotului H2016 înregistrându-se valori uşor mai reduse (4,50 g/dl), diferențele fiind
semnificative statistic la compararea cu celelalte loturi (ANOVA, p<0,05; p=0,002). În general, un nivel scăzut al
proteinemiei indică aport necorespunzător al proteinelor în hrană care va intensifica astfel catabolismul proteic
ducând în final la epuizarea organismului (Patriche, T., 2008). Cu toate acestea, valorile proteinelor totale s-au
încadrat în limitele normale pentru puietul de sturioni.
Cuantificarea glucozei din sângele hibrizilor luați în studiu a înregistrat valori similare cu cele găsite în literatura
de specialitate (Saeedeh, R. et al, 2008), fără diferențe semnificative din punct de vedere statistic (ANOVA;
p>0.05, p=0,064).
Valorile optime ale principalilor indici hematologici și biochimici în cazul hibrizilor analizați indică o stare fiziologică
normală a hibrizilor de cultură, asigurată de calitatea condițiilor de creștere, a furajelor administrate, respectiv a
nutriției echilibrate aceștia fiind principalii factori pentru menținerea sănătății metabolice a sturionilor.
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