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ABSTRACT

Isoelectric focusing is an effective tool for species identification of meat based
on species-specific protein fractions. In our contribution, we identified protein
fractions of two species of Salmonidae (Atlantic salmon and rainbow trout),
which can be used as potential markers in both experimental fish species. Two
characteristic fractions L1 and L2 were selected for Atlantic salmon. The average
pI values of these fractions were 6.25 and 7.87. In the case of rainbow trout,
the characteristic fractions were labeled P1 and P2 and their average pI values
were 5.94 and 7.82.
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ÚVOD
Identifikácia druhov rýb v surovom stave ale aj po spracovaní a najmä po varení
je nevyhnutným krokom v kontrola kvality produktov z morských plodov.
Separačné metódy predstavujú popri DNA analýzam významnú skupinu metód,
kterými je možné separovať a identifikovať druhovo-špecifické markery. U
živočíšnych vzoriek sa uplatňujú na druhovú identifikáciu najmä metódy analýzy
proteínov. Najbežnejšie analytické metódy pre identifikáciu druhov na báze
stanovenia bielkovín sú elektroforetické metódy, ELISA, HPLC a MALDI-ToF
hmotnostná spektrometria (Lago et al., 2014). Pri elektroforetickej separácii
bielkovín sa proteínové frakcie oddelia na základe odlišnej pohyblivosti či už v
gradientovom pH alebo podľa molekulových hmotností (Članjak-Kudra et al.,
2021). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné vypracovávať
metodické postupy na identifikáciu príslušných druhov rýb jako v surovom
stave tak aj v zmesiach a vo výrobkoch spracovaných za rôznych podmienok
(napr. tepelne upravené, mrazené a zmesné výrobky).
Cieľom príspevku bolo zhodnotiť možnosti využitia izoelektrickej fokusácie pri
identifikácii druhovo-špecifických proteínov v rybách na príklade lososa
atlantického a pstruha dúhového.

ZÁVER

Experimentálne sme identifikovali špecifické proteínové frakcie s
potenciálnym využitím ako biomarkery pre identifikáciu rodov Salmo a
Oncorhynchus a stanovili sme ich priemerné pI hodnoty. Využitie
proteínových frakcií pre druhovú identifikáciu dvoch druhov
lososovitých rýb je možné s určitými limitáciami, ktoré vyplývajú z
nižšieho obsahu parvalbumínov, ktoré sa používajú často na druhovú
identifikáciu rýb.
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MATERIÁL A METODIKA

Vzorky lososa atlantického a pstruha dúhového a tiež zmesné pomery s
prídavkami mäsa pstruha dúhového do mäsa lososa atlantického s
percentuálnym zastúpením pstruha 50%, 40%, 30%, 25%, 20%, 15% a
10% sa pripravili na extrakciu proteínov podľa metodiky AOAC (AOAC,
1990). Na elektroforetickú separáciu sa použili gély FocusGel s pH 3-10
(SERVA Electrophoresis, Heidelberg, Nemecko), izoelektrická fokusácia
sa vykonala na prístroji HPE BlueHorizon (SERVA Electrophoresis,
Heidelberg, Nemecko), ako štandard sa použil proteínový marker IEF
Markers 3-10, SERVA Liquid Mix (SERVA Electrophoresis, Heidelberg,
Nemecko). Experimentálna separácia sa opakovala 3-krát. Následne
prebehla fixáciu, farbenie a premývanie IEF gélu, jeho sušenie,
skenovanie a vyhodnotenie softvérom Gelscan 6.0 Standard (BioSciTec,
Frankfurt). Výsledky sa vyhodnotili popisnou štatistikou v programe
Excel.
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Tabuľka 1 pI hodnoty vybraných proteínových frakcií lososa atlantického a 
pstruha dúhového

VÝSLEDKY

Identifikovaná 

proteínová frakcia

Losos atlantický Pstruh dúhový

L1 L2 P1 P2

pI
1 6,26 7,87 5,94 7,81

2 6,23 7,88 5,94 7,81

3 6,25 7,85 5,95 7,83

x̄ 6,25 7,87 5,94 7,82

SD 0,02 0,02 0,01 0,01

Obrázok 2 Elektroforetická separácia proteínov svalového tkaniva. Línie: Š -
štandardné a charakteristické proteínové frakcie s pI hodnotami; L – losos
atlantický; P – pstruh dúhový

Obrázok 1 Pstruh dúhový a losos atlantický


