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Celem doœwiadczenia by³o okreœlenie wp³ywu ¿ywienia pstr¹gów potokowych (Sal-

mo 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 zasila-

nych 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 Skret-

ting. Ryby z grupy B ¿ywiono pasz¹ komercyjn¹ EFICO firmy Biomar. Ryby w grupie BN

przez 14dni ¿ywionopasz¹EFICO i narybkiempstr¹ga têczowego (Oncorhynchusmyki-

ss), a nastêpnie przez kolejne 14 dni wy³¹cznie narybkiempstr¹ga têczowego, natomiast

ryby w grupie N ¿ywiono narybkiem pstr¹ga têczowego przez wszystkie 28 dni doœwiad-

czenia. 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

centramelano-makrofagowe (MMC)wœledzionie oraz depozycjê barwnikówhemosyde-

ryny imelaniny. Analiza przekrojów œledziony pstr¹gówpotokowychwykaza³a 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 niekorzyst-

nie na uk³ad immunologiczny badanych ryb.
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