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Plemniki j¹drowego nasienia ryb ³ososiowatych nabywaj¹ zdolnoœæ do ruchu pod-

czas przejœcia z j¹der do nasieniowodów. Ze wzglêdu na brak nasieniowodów u odwró-

conych samic (neosamców) nasienie przypomina nasienie j¹drowe normalnych samców

i nale¿y je pobieraæ bezpoœrednio z j¹der; w zwi¹zku z tym jest niedojrza³e i charakteryzu-

je siê nisk¹ ruchliwoœci¹. Efekt nabycia zdolnoœci do ruchuprzezplemniki równie¿mo¿na

uzyskaæ poprzez inkubacjê in vitro niedojrza³ego nasienia j¹drowego w zbuforowanych

roztworach soli fizjologicznej (ASP), imituj¹cychnaturaln¹ plazmênasienia o alkalicznym

pH i zawieraj¹cych jony wodorowêglanowe. Celem tego badania by³o zbadanie wp³ywu

dojrzewania nasienia in vitro na parametry jakoœci nasienia i profil bia³kowy plemników

neosamcóworaz normalnych samcówpstr¹ga têczowego (Oncorhynchusmykiss). Uzy-

skanie przez plemniki zdolnoœci do ruchu u neosamców oraz normalnych samcówwi¹¿e

siê ze znacznym wzrostem odsetka ruchliwych plemników (z 26 do 66% i 28 do 56%

odpowiednio dla neosamców i normalnych samców), spadkiem odsetka plemników

ROS+ (z 12,9 do 9,1% dla neosamców i 17,9 do 12,2% dla normalnych samców) oraz

brakiem wp³ywu na ¿ywotnoœæ plemników. Dojrzewanie in vitro skutkowa³o zmianami

w profilach bia³kowych plemników neosamców oraz normalnych samców. Zastosowa-

nie metody 2D DIGE uwidoczni³o wiêcej plam bia³kowych o zmienionej intensywnoœci

(126plambia³kowych) po uzyskaniu zdolnoœci do ruchuprzez plemniki normalnych sam-

ców w porównaniu do neosamców (116 plam bia³kowych). Wiêkszoœæ zidentyfikowa-

nych bia³ek w plemnikach neosamców i normalnych samców, ulegaj¹cych zmianie pod
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wp³ywemdojrzewania nasienia in vitrowASP jest zaanga¿owanychw ró¿ne szlaki i funk-

cje, tj. ruch i organizacjê cytoszkieletu, metabolizm i produkcjê energii, fa³dowanie bia³ek

i ich rozpad orazwi¹zanie cz¹steczek. Znacz¹ce zmianywproteomie nasieniaw obrêbie

bia³ek strukturalnych plemników zwi¹zanych z ruchem, organizacj¹ cytoszkieletu i witki,

a tak¿e bia³ek metabolicznych, wskazuje na zmiany w aparacie ruchu plemników pod-

czas krótkiego okresu sztucznego dojrzewania in vitro i jednoczeœnie wskazuje na podo-

bieñstwa do zmian bia³ek zachodz¹cych podczas d³u¿szego procesu naturalnego doj-

rzewania nasienia. Podobne zmiany w parametrach jakoœci nasienia oraz profilu

bia³kowym plemników neosamców oraz normalnych samcówwwyniku inkubacji w ASP

sugeruj¹ zbli¿ony mechanizm nabycia przez plemniki zdolnoœci do ruchu. Uzyskane

wyniki mogê mieæ znaczenie dla praktyki wylêgarniczej w zakresie zwiêkszenia wiedzy

na temat charakterystyki nasienia neosamców i procesów zwi¹zanych z jego dojrzewa-

niem.

Doœwiadczenie wykonane w ramach projektu badawczego nr 2015/17/B/NZ9/01542 finansowanego ze œrod-
ków Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowe fundusze uzyskano ze œrodków statutowych IRZiB¯ PAN
w Olsztynie.
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