
WYLÊGARNIA 2019
11-13 wrzeœnia 2019, Bia³owie¿a

39

Wp³yw manipulacji farmakologicznych na profil wybranych

hormonów steroidowych u pstr¹ga têczowego

(Oncorhynchus mykiss)
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W ostatnich latach odnotowuje siê du¿e zainteresowanie hodowców technologiami
produkcji jednop³ciowych lub sterylnych stad ryb. Ukierunkowane zmiany p³ci ryb mo¿na
przeprowadziæ stosuj¹c preparaty farmakologiczne lub wykonuj¹c takie zabiegi jak:
gynogeneza, androgeneza, poliploidyzacja czy hybrydyzacja. Ze wzglêdu na stosunko-
wo wysokie koszty i nisk¹ efektywnoœæ wiêkszoœci ww. procedur, najczêœciej stosowa-
nym rozwi¹zaniem jest wyprodukowanie tarlaków o specyficznych cechach, tzw. neo-
samców lub neosamic. Najczêœciej maskulinizacjê przeprowadza siê podaj¹c w okresie
ró¿nicowania p³ci gonadowej androgeny – 17á-metylotestosteron lub 11â-hydroksya-
ndrostenedion. Jednak¿e w ostatnich latach prowadzone s¹ intensywne prace nad opra-
cowaniem procedur maskulinizacji gatunków ryb nowych w akwakulturze oraz zastoso-
waniem tañszych i bardziej skutecznych androgenów czy te¿ preparatów farmakologicz-
nych, zawieraj¹cych inhibitor aromatazy testosteronu. Farmaceutyki stosowane do
inwersji p³ci ryb mog¹ przyczyniaæ siê do wzrostu poziomu hormonów w organizmie na
skutek podania hormonów egzogennych, stymulacji biosyntezy hormonów endogen-
nych lub zak³ócenia procesu steroidogenezy.

Celem badañ by³o okreœlenie wp³ywu hormonów steroidowych (11â-hydroksyandr-
ostenedionu i androstenedionu) stosowanych do maskulinizacji pstr¹ga têczowego
(Oncorhynchus mykiss) na poziom 17â-estradiolu i 11-ketotestosteronu we krwi. Przepro-
wadzone analizy poziomu hormonów (test ELISA) wykaza³y istotne ró¿nice miêdzy grup¹
kontroln¹ a grupami karmionymi pokarmem z dodatkiem androstenedionu (A) i 11â-hydro-
ksyandrostenedionu (OHA). Grupa ryb karmionych pasz¹ z dodatkiem A w dawce 20 mg
kg-1, charakteryzowa³a siê nieznacznie wy¿szym poziomem 11-ketotestosteronu i dwu-
krotnie wy¿szym poziomem 17â-estradiolu we krwi w porównaniu do grupy kontrolnej.
Natomiast pstr¹gi karmione pasz¹ z dodatkiem OHA w dawce 20 mg kg-1, cechowa³ pra-
wie trzykrotnie wy¿szy poziom ketotestosteronu i nieznacznie ni¿szy poziom estradiolu we
krwi w stosunku do grupy kontrolnej. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na ró¿nice w aktywnoœci
i wra¿liwoœci pstr¹ga têczowego na testowane preparaty farmakologiczne.




