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WSTĘP
Intensywna akwakultura znacząco zmienia fenotyp ryb w procesie zwanym udomowieniem (domestykacją), podczas którego hodowla, rozród i żywienie są ściśle

kontrolowane przez człowieka. Udomowienie, stając się znaczącym modulatorem wielu ważnych fizjologicznych procesów już w pierwszej generacji hodowanych ryb,

zwykle wywiera negatywny wpływ na ich zdolności reprodukcyjne. Dotyczy to także sandacza (Sander lucioperca), gatunku o wysokim potencjale dywersyfikacji

europejskiej akwakultury. Mechanizmy związane z zaburzeniami rozrodu sandacza nie zostały poznane. Uzyskane informacje mogą przyczynić się do poprawy

zdolności reprodukcyjnych udomowionych populacji sandacza. Celem pracy było zbadanie wpływu udomowienia na profil białkowy jaj o wysokiej jakości pochodzących

od udomowionych oraz dzikich populacji sandacza za pomocą dwukierunkowej fluorescencyjnej elektroforezy różnicowej (2D-DIGE).

Doświadczenie wykonane w ramach projektu badawczego nr 2016/22/M/NZ9/00590 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowe fundusze uzyskano ze środków statutowych IRZiBŻ PAN

w Olsztynie.

WYNIKI
Wykazano, że proces udomowienia ma wpływ na proteom jaj sandacza - zidentyfikowano 66 plam białkowych podlegających różnicowej ekspresji między dwiema

badanymi grupami, w tym 27 plam białkowych o większej intensywności w jajach pobranych od dzikich samic oraz 39 o większej intensywności w jajach samic

udomowionych (Rys. 1).

MATERIAŁY I MEODY
Jaja od samic udomowionych (n=6) oraz dzikich (n=6) poddano homogenizacji na lodzie w buforze ND-RIPA (50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 1% Nonidet P-40,

1% TritonX-100, 1% CHAPS, 2 mM NaF, 2 mM Na3VO4), sonikacji oraz precypitacji przy użyciu zestawu 2-D Clean-up kit (GE Healthcare). Tak przygotowane próby

znakowano barwnikami CyDye DIGE Fluor (GE Healthcare) i przeprowadzono rozdział białek w pierwszym kierunku (izoelektroogniskowanie), a następnie w drugim

kierunku (elektroforeza SDS-PAGE). Po elektroforezie żele skanowano, analizowano przy użyciu oprogramowania DeCyder (GE Healthcare). Białka różnicujące

wycinano, trawiono i identyfikowano przy pomocy spektrometru mas MALDI-TOF/TOF (Bruker Daltonics). W celu analizy sieci interakcji pomiędzy zidentyfikowanymi

białkami różnicującymi wykorzystano bazę danych STRING (http://string-db.org/).

Rys. 1. Reprezentatywny profil białkowy jaj

pobranych od samic (A) dzikich oraz (B)

udomowionych, uzyskany po analizie 2D-DIGE

(n=6 w każdej grupie). (C) Obraz 2D DIGE

uzyskany po nałożeniu skanów białek jaj

pobranych od samic dzikich (znakowanych

barwnikiem czerwonym Cy5) oraz pobranych

od samic udomowionych (znakowanych

barwnikiem zielonym Cy3). Numerami

oznaczono białka różnicujące (białka o wyższej

intensywności w jajach samic dzikich

zaznaczono na czerwono; białka o wyższej

intensywności w jajach samic udomowionych

zaznaczono na zielono).

PODSUMOWANIE
Zmiany w białkach metabolicznych w jajach samic udomowionych mogą odzwierciedlać adaptację sandacza podczas procesu udomowienia do pasz komercyjnych, które

mają odmienny skład od naturalnego pożywienia. Zmniejszenie ilości białek związanych z odpowiedzią immunologiczną w jajach populacji udomowionej sugeruje, że

udomowienie może prowadzić do zaburzeń mechanizmów obronnych. Z kolei niższa ekspresja białek opiekuńczych (szoku cieplnego) w jajach populacji udomowionych

może wskazywać na przystosowanie ryb do stabilnych warunków hodowli lub ich lepszą tolerancję na stres związany z hodowlą. Białka zidentyfikowane w tym badaniu

mogą poszerzyć wiedzę na temat mechanizmów biologicznych zaangażowanych w proces domestykacji ryb oraz mogą potencjalnie zostać wykorzystane jako wskaźniki

udomowienia sandacza

C

Zidentyfikowane białka zostały sklasyfikowane pod względem ich funkcji biologicznych (ShinyGO v0.60: Gene Ontology Enrichment Analysis;

http://bioinformatics.sdstate.edu/go/). Jaja dzikich samic wykazywały wyższą ekspresję białek biorących udział w ich fałdowaniu, procesie apoptozy, metabolizmie puryn

oraz odpowiedzi immunologicznej, podczas gdy jaja samic udomowionych charakteryzowały się wyższą ekspresją białek, zaangażowanych głównie w metabolizm.

Zidentyfikowane białka zostały również poddane analizie STRING w celu wykrycia funkcjonalnych interakcji między białkami (Rys. 2A-B).

Rys. 2. Interakcje pomiędzy białkami o wyższej ekspresji w jajach samic dzikich (A) oraz w

jajach samic udomowionych (B). Wyniki analizy STRING (A) interakcje białek o wyższej

ekspresji w jajach samic dzikich, zaangażowanych w regulacje apoptozy, odpowiedzi

immunologicznej oraz w transporcie; (B) interakcje białek o wyższej ekspresji w jajach samic

udomowionych zaangażowanych w procesy metaboliczne. Każdy węzeł reprezentuje białko

kodowane przez pojedynczy gen.
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