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Intensywna akwakultura znacz¹co zmienia fenotyp ryb w procesie zwanym udomo-

wieniem (domestykacj¹), podczas którego hodowla, rozród i ¿ywienie s¹ œciœle kontrolo-

wane przez cz³owieka. Udomowienie, staj¹c siê znacz¹cym modulatorem wielu

wa¿nych fizjologicznych procesów, ju¿ w pierwszej generacji hodowanych ryb zwykle

wywiera negatywny wp³yw na ich zdolnoœci reprodukcyjne. Dotyczy to tak¿e sandacza

(Sander lucioperca), gatunku owysokimpotencjale dywersyfikacji europejskiej akwakul-

tury.Mechanizmy zwi¹zane z zaburzeniami rozrodu nie zosta³y poznane, nie przeprowa-

dzono m.in. badañ dotycz¹cych zmian w profilu bia³kowym jaj zachodz¹cych w wyniku

udomowienia sandacza. Uzyskane informacje mog¹ przyczyniæ siê do poprawy zdolno-

œci reprodukcyjnych udomowionych populacji sandacza. Celem pracy by³o zbadanie

wp³ywu udomowienia na profil bia³kowy wysokiej jakoœci jaj pochodz¹cych od udomo-

wionych oraz dzikich populacji sandacza, za pomoc¹ dwukierunkowej fluorescencyjnej

elektroforezy ró¿nicowej. Wykazano, ¿e proces udomowienie ma wp³yw na proteom jaj

sandacza – zidentyfikowano 66 plam bia³kowych podlegaj¹cych ró¿nicowej ekspresji

miêdzy dwiema badanymi grupami, w tym 27 plam bia³kowych owiêkszej intensywnoœci

w jajach pobranych od dzikich samic oraz 39 o wiêkszej intensywnoœci w jajach samic

udomowionych. Jaja dzikich samic wykazywa³y wy¿sz¹ ekspresjê bia³ek bior¹cych

udzia³ w ich fa³dowaniu, procesie apoptozy, metabolizmie puryn oraz odpowiedzi immu-

nologicznej, podczas gdy jaja samic udomowionych charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ eks-

presj¹ bia³ek, zaanga¿owanych g³ówniewmetabolizm. Zmianymetabolicznewbia³kach

w jajach samic udomowionych mog¹ odzwierciedlaæ adaptacjê sandacza podczas pro-

cesu udomowienia do pasz komercyjnych, które maj¹ odmienny sk³ad od naturalnego

po¿ywienia. Zmniejszenie iloœci bia³ek zwi¹zanych z odpowiedzi¹ immunologiczn¹
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w jajachpopulacji udomowionej sugeruje, ¿e udomowieniemo¿eprowadziæ do zaburzeñ

mechanizmów obronnych. Z kolei ni¿sza ekspresja bia³ek opiekuñczych (szoku cieplne-

go)w jajach populacji udomowionychmo¿ewskazywaæ na przystosowanie ryb do stabil-

nych warunków hodowli lub ich lepsz¹ tolerancjê na stres zwi¹zany z hodowl¹. Bia³ka

zidentyfikowane w tym badaniu mog¹ poszerzyæ wiedzê na temat mechanizmów biolo-

gicznych zaanga¿owanych w proces domestykacji ryb oraz mog¹ potencjalnie zostaæ

wykorzystane jako wskaŸniki udomowienia sandacza.

Doœwiadczenie wykonane w ramach projektu badawczego nr 2016/22/M/NZ9/00590 finansowanego ze œrod-
ków Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowe fundusze uzyskano ze œrodków statutowych IRZiB¯ PAN
w Olsztynie.
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