WYLÊGARNIA

Analiza histologiczna centrów melano-makrofagowych
w œledzionach pstr¹gów potokowych (Salmo trutta m. fario)
¿ywionych paszami doœwiadczalnymi i narybkiem
Teresa Ostaszewska1, Robert Kasprzak1, Hubert Szudrowicz1, Maciej Kamaszewski1, Zdzis³aw Zakêœ2,
Maciej Ro¿yñski2, S³awomir Krejszeff2, Stefan Dobosz3, Rafa³ Ro¿yñski3, Agata Korzelecka-Orkisz4,
Adam Tañski4, Krzysztof Formicki4
1

Samodzielny Zak³ad Ichtiobiologii i Biotechnologii w Akwakulturze,
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2
3

Zak³ad Akwakultury, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
4

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Celem doœwiadczenia by³o okreœlenie wp³ywu ¿ywienia pstr¹gów potokowych (Salmo trutta m. fario) na depozycjê barwników w makrofagach œledziony oraz formowanie
centrów melano-makrofagowych. Pstr¹gi potokowe o d³ugoœci ca³kowitej 17,2 cm
i masie cia³a 75,0 g utrzymywano w okresie wrzesieñ-paŸdziernik w zbiornikach zasilanych wod¹ z rzeki Raduni. Ryby podzielono na cztery grupy ¿ywieniowe, ka¿da w trzech
powtórzeniach. Pstr¹gi w grupie A ¿ywiono pasz¹ komercyjn¹ 1P Via Ultra firmy Skretting. Ryby z grupy B ¿ywiono pasz¹ komercyjn¹ EFICO firmy Biomar. Ryby w grupie BN
przez 14 dni ¿ywiono pasz¹ EFICO i narybkiem pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss), a nastêpnie przez kolejne 14 dni wy³¹cznie narybkiem pstr¹ga têczowego, natomiast
ryby w grupie N ¿ywiono narybkiem pstr¹ga têczowego przez wszystkie 28 dni doœwiadczenia. Do analizy histologicznej pobrano wycinki œledziony od 6 osobników z ka¿dej
grupy ostatniego dnia doœwiadczenia, które utrwalono w p³ynie Bouina i zatopiono
w parafinie. Na skrawkach histologicznych analizowano powierzchniê zajmowan¹ przez
centra melano-makrofagowe (MMC) w œledzionie oraz depozycjê barwników hemosyderyny i melaniny. Analiza przekrojów œledziony pstr¹gów potokowych wykaza³a obecnoœæ
centrów melano-makrofagowych u wszystkich badanych ryb. W cytoplazmie makrofa-
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gów stwierdzono magazynowanie melaniny, we wszystkich grupach ¿ywieniowych, nie
obserwowano natomiast obecnoœci hemosyderyny. Najwiêksz¹, statystycznie istotn¹
powierzchniê MMC obserwowano u ryb ¿ywionych pasz¹ A. Wyniki analizy wp³ywu
¿ywienia pstr¹gów potokowych na funkcjonowanie MMC wskazuj¹ na pobudzenie
aktywnoœci uk³adu immunologicznego ryb ¿ywionych pasz¹ A. Nie stwierdzono zmian
w œledzionie wskazuj¹cych na anemiê czy formowanie siê stanów zapalnych. Wyniki
wskazuj¹, ¿e ¿ywienie ryb paszami doœwiadczalnymi i narybkiem nie wp³ywa niekorzystnie na uk³ad immunologiczny badanych ryb.
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