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Rezumat
În lucrare sunt prezentate datele preliminare privind diversitatea speciilor și biotipurilor 
hibride poliploide din genul Cobitis din cadrul bazinelor acvatice ale Republicii 
Moldova. Identificarea speciilor de cobitide în baza caracterelor morfologice deseori 
este insuficientă, cauza fiind polimorfismul sporit, inclusiv prezența biotipurilor hibride. 
Formele hibride se reproduc hemiclonal prin ginogeneză, de obicei sunt poliploide și 
împreună cu speciile parentale pure constituie complexul hibrid C. taenia. Prin urmare 
acestea pot fi identificate doar în baza unor markeri moleculari.
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Introducere 
Clasificarea cobitidelor a fost întotdeauna controversată: numărul speciilor 

recunoscute variază în funcție de autor, inclusiv totalitatea caracterelor analizate 
și complexitatea acestora. Corespunzător, conform clasificărilor bazate pe criterii 
morfologice,  pe continentul european genul Cobitis era reprezentat de o singură 
specie – Cobitis taenia L [1]. În prezent, majoritatea subspeciilor sunt considerate  
specii distincte [2].

Genul Cobitis include aproximativ 60 de specii răspândite în zona temperată 
a Europei și Asiei [3]. Datorită similarităților morfologice și a existenței speciilor 
criptice, diferențierea lor taxonomică este dificilă, iar sistematica acestor specii nu 
este elucidată definitiv [4]. Pe lângă diversitatea mare de specii, de asemenea au fost 
identificate diverse biotipuri hibride în cadrul genului Cobitis [5; 6]. Acești hibrizi în 
mare parte sunt poliploizi și se reproduc hemiclonal prin ginogeneză, descendenții fiind 
predominant femele în proporții de 95% [7]. Identificarea acestor biotipuri hibride doar 
în baza caracterelor morfologice nu este suficientă, cauza fiind variabilitatea sporită 
atât la speciile parentale cât și la formele hibride.

Până în prezent au fost efectuate o serie de cercetări privind distribuția speciilor 
Cobitis sp. pe continentul European [5, 6, 8, 9]. Distribuția speciilor respective în cadrul 
bazinelor acvatice din Republica Moldova rămâne incertă. Până în prezent, în Republica 
Moldova au fost determinate în baza caracterelor morfologice 5 specii din genul 
Cobitis, dintre care doar 3 sunt valide: C. taenia, C. elongatoides, C. tanaitica, acestea 
fiind însoțite de diverse biotipuri hibride. Actualmente specia C. rossomeridionalis 
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este un sinonim al speciei C. tanaitica, iar C. megaspila sinonim al speciei  
C. elongatoides. Atât formele parentale diploide pure cât și hibrizii acestora formează  
complexul hibrid C. taenia.

Scopul studiului este identificarea moleculară a speciilor și a biotipurilor hibride 
din genul Cobitis din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova.

Materiale și metode
În procesul de realizare a studiului a fost utilizat material biologic sub formă 

de țesut muscular (prelevat din mușchiul dorsal) și înotătoare, conservate în alcool 
etilic absolut. Probele provin de la 76 de indivizi ai genului Cobitis, marcate cu 
codurile de identificare: Mol_01 – Mol_76. Din fluviul Nistru au fost colectați 50 de 
indivizi din zona localităților: Iarova, Soroca, Camenca, Hîrjău, Criuleni, Sucleia, 
Varnița, Palanca și Olănești. Din bazinul râului Prut au fost colectați 26 de indivizi 
din zona localităților Cahul și Giurgiulești, inclusiv din râurile Racovăț, Draghiște, 
Larga, lacul Beleu. La colectarea eşantioanelor biologice a contribuit și cercetătorul  
ştiinţific Moșu Alexandru. 

Caracterele morfologice utilizate au servit doar la identificarea masculilor în baza 
laminei canestrini – formațiune osoasă situată la baza înotătoarelor pectorale.

În vederea izolării și purificării ADN total din țesut muscular și înotătoare, a fost 
folosit protocolul de extracție fenol-cloroform-alcool izoamilic (PCI) [10]. Pentru 
studiul prezent a fost amplificată gena mitocondrială citocromul B (Cyt B), primul 
intron al genei nucleare S7. 

Pentru amplificarea PCR a genei Cyt B de 1140 perechi de baze (pb) au fost 
utilizați primerii L 15267 (5’- AATGACTTGAAGAACCACCGT -3’, și ThrR  
(3’- ACCTCCGATCTTCGGATTACAAGACCG -5’, [11, 12]. Programul de 
amplificare cuprinde 3 etape cu temperatura de aliniere a primerilor de 50°C. 

Pentru identificarea speciilor incluse în studiu (cu excepția speciei C. pontica) și 
a hibrizilor acestora a fost amplificată secvența de nucleotide pentru primul intron al 
genei nucleare S7 utilizând o pereche de primeri specifici: S7RPEX1F: 5’- TGG CCT 
CTT CCT TGG CCG TC - 3’ și S7RPEX2R: 3’-AAC TCG TCT GGC TTT TCG CC 
- 5’[13], cu temperatura de aliniere a primerilor de 60°C. 

La încheierea programului PCR, are loc verificarea prin electroforeza în gel de 
agaroză a produșilor obținuți. Astfel ampliconii genelor Cyt b și S7 au fost migrați în 
gel de concentrație 1%, timp de 45 minute, în câmp electric de 75V. După trecerea 
timpului de migrare gelurile au fost vizualizate în lumină UV, utilizând UVP TFM-20 
High Performance U.V. Transilluminator (UVP, LLC, Canada).

Produșii PCR obținuți au fost purificați în coloane utilizând kitul și protocolul 
QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). Reacția de secvențiere a fost realizată în 
tuburi tip Eppendorf de 0,2ml. Mediul de reacție a fost realizat în baza reactivilor 
furnizați de BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied 
Biosystems). Etapele reacției PCR de secvențiere sunt furnizate de ABI PRISM® 3100 
GENETIC ANALYZER (Applied Biosystems). Secvențierea genei Cyt b s-a realizat 
folosind perechea de primeri: L 15267, ThR. Pentru secvențierea genei S7 s-au utilizat 
aceeași primeri care au fost utilizați pentru amplificare.

Prelucrarea primară a secvențelor sub formă de fluorograme a fost realizată 
utilizând programul Sequencing Analysis software furnizat de Termo Fisher, iar datele 
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au fost exportate în format .fasta pentru aliniere. Alinierea tuturor secvențelor unei 
gene, provenite de la indivizi diferiți, a fost efectuată prin metodele Clustal W [14] 
utilizând programul MEGA7. Prin urmare au fost obținute 64 secvențe de la 76 de 
indivizi pentru cyt B cu o lungime de 1020 pb și 22 de secvențe la 22 de indivizi pentru 
gena S7 cu o lungime de 286 pb.

Pentru identificarea speciilor și a genotipurilor au fost studiați 11 microsateliți 
dintre care doar 9 sunt informativi. În total au fost analizați locii caracteristici pentru 
11 microsateliți, 9 fiind descriși și propuși pentru studii de către De Gelas et al. [16]. 
Doi loci adiționali, cota_10 (GenBank Acc. No. JN034033) și cota_68 (GenBank Acc. 
No. JN034034) au fost incluși în setul Mulptiplex 1 pentru reacția PCR de amplificare. 
Mixul de reacție PCR cu volum de 10uL conține 100ng ADN, 2pM de fiecare primer 
locus-specific, 20 mM Tris-HCl pH 8,4; 50 mKCl; 1,5 MgCl2; 0.2 mm dNTPs și  
0.6 U de ADN Taq polmeraza, reacția PCR fiind efectuată cu GenAmp PCR system 
2700 thermocycler (Applied Biosystems). Produșii PCR au fost secvențiați cu ajutorul 
ABI 3130 Genetic Analyzer (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) și analizați 
utilizând programul Genemapper v.5.

Rezultate și discuții
În studiul prezent au fost determinați în baza caracterelor morfologice, 2 masculi și 

74 de femele. Masculii au fost colectați din fl. Nistru și r. Racovăț, ambii fiind hibrizi 
diploizi cu codurile Mol_32 și Mol_72. Masculul Mol_32 este un hibrid al speciilor 
C. tanaitica și C. taenia (NT), iar masculul Mol_72 – hibrid diploid al speciilor  
C. elongatoides și C. tanaitica (EN). Lamina canestrini la formele mature de masculi 
ale speciilor Cobitis sp. poate avea forme de topor, alungită, ovoidă etc. (figura 1). 

Figura 1. Lamina canestrini la masculul EN: (A) aspectul laminei; (B) forma laminei 
în urma înlăturării epiteliului.

În baza secvențelor de nucleotide studiate și a microsateliților a fost identificată o 
specie pură și diverse biotipuri hibride: C. elongatoides (EE), C. elongatoides x C. taenia 
x C. tanaitica 3n (ETN), C. 2.elongatoides x C. tanaitica 3n (EEN), C. 2.elongatoides 
x C. taenia 3n (EET), C. elongatoides x C. tanaitica 2n (EN), C. tanaitica x  
C. taenia 2n (NT).

În bazinul r. Prut a fost identificată specia pură C. elongatoides reprezentată de  
5 femele, 4 din ele fiind din r. Racovăț, iar o femelă – din r. Prut, regiunea or. Cahul. 
Pe lângă acestea au mai fost identificate 14 femele hibride EEN, un mascul și o femelă 
EN (Mol_72 și Mol_73) din r. Racovăț. 
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Din cei 50 de indivizi prelevați din fl. Nistru, a fost identificat un singur mascul NT – 
Mol_32, din aceeași populație cu un juvenil hibrid NT (Mol_35) cu ADN mitocondrial 
de la specia C. tanaitica. A fost identificat hibridul cu cea mai mare frecvență– ETN  
(30 de indivizi). O mare parte din aceștia sunt cu ADN mitocondrial matern de la specia 
C. tanaitica, în timp ce la ceilalți indivizi specia maternă este C. elongatoides. Un 
alt biotip hibrid este EEN, cu 8 femele hemiclonale colectate în sectorul localităților 
Palanca – Olănești. Pe lângă acestea a fost identificat și biotipul hibrid EET cu 3 indivizi, 
la care specia maternă este C. elongatoides, fapt confirmat prin secvența Cyt B.

Pentru unii hibrizi din eșantionul colectat au apărut incertitudini referitoare la 
identificarea lor prin prezența alelelor intermediare pentru anumiți loci. Unii indivizi au 
fost notați EEN/ETN și ET?/ETN. Astfel, utilizarea unui singur tip de markeri nucleari 
este insuficientă pentru identificarea acestor biotipuri hibride, fapt datorat pierderii 
heterozigoției pentru anumiți loci. 

Figura 2. Diversitatea speciilor și a hibrizilor identificați în studiul prezent

Diversitatea biotipurilor de hibrizi în fl. Nistru este relativ mare comparativ cu 
bazinul r. Prut, formele parentale diploide pure fiind absente și neidentificate până în 
prezent.
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Concluzii
În lucrarea prezentă s-a efectuat un prim studiu asupra diversității speciilor 1. 

de cobitide din fl. Nistru și bazinul r. Prut. Au fost identificate următoarele specii 
și biotipuri hibride: C. elongatoides, C. elongatoides x C. taenia x C. tanaitica, C. 
2.elongatoides x C. tanaitica, C. 2.elongatoides x C. taenia, C. tanaitica x C. taenia, 
C.elongatoides x C. tanaitica.

Numărul redus de masculi în populațiile studiate este o trăsătură caracteristică 2. 
pentru toate populațiile hibride poliploide. 

Identificarea biotipurilor 3. C. tanaitica x C. taenia și C. elongatoides x C. 
tanaitica (mascul) confirmă ipoteza, conform căreia, prin intermediul acestor hibrizi se 
realizează un flux de gene între speciile parentale.

Evidențierea trihibrizilor 4. C. elongatoides x C. taenia x C. tanaitica cu ADN 
mitocondrial de la specia maternă C. tanaitica denotă posibilitatea hibridizării 
bidirecționate între speciile parentale și infirmă modelul propus de Dobzhansky-Muller 
privind incompatibilitatea hibrizilor.

Diversitatea biotipurilor hibride raportată la numărul de indivizi studiați 5. 
demonstrează faptul că bazinele râului Prut și fluviului Nistru (Republica Moldova) 
au fost și probabil au rămas până în prezent zone de interhibridare pentru speciile 
complexului hibrid Cobitis taenia.
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