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Celem badañ by³o okreœlenie wp³ywu eksperymentalnej szczepionki monowalentnej
i ró¿nych sposobów jej podawania na efekty podchowu oraz morfologiê w¹troby sandacza (Sander lucioperca). M³odociane sandacze o œredniej masie cia³a (m.c.) 35 g
i d³ugoœæ cia³a (Lc) 14 cm szczepiono eksperymentaln¹ szczepionk¹ sporz¹dzon¹ na
bazie patogennego szczepu bakterii Aeromonas salmonicida (preparat przygotowany
w Katedrze Epizootiologii Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie), a nastêpnie podchowywano przez 56 dni. Zastosowano 3
metody szczepienia: iniekcjê dootrzewnow¹ (grupa J), k¹piel w roztworze szczepionki
(jednorazowo przez 0,5 h; grupa B) oraz metodê doustn¹ (karmienie pasz¹ komercyjn¹
ze szczepionk¹ przez 7 dni; grupa F). Uzyskane wyniki analizowano w odniesieniu do
grupy kontrolnej (ryby nieszczepione; grupa K).
Nie stwierdzono istotnego wp³ywu sposobu podawania szczepionki na tempo wzrostu i kondycjê ryb, aczkolwiek ryby z grupy J uzyska³y najmniejsz¹ masê cia³a i najmniejsze wartoœci wspó³czynnika F. Ponadto jedynie w tej grupie w czasie podchowu
wyst¹pi³y œniêcia (na poziomie 21%). Nie stwierdzono tak¿e statystycznie istotnych ró¿nic miêdzygrupowych w wartoœciach wspó³czynnika hepatosomatycznego (HSI), œrednicach hepatocytów i ich j¹der. Ró¿nice takie wykazano natomiast dla wartoœci indeksu
nukleocytoplazmatycznego (INCP). Ryby nieszczepione (K) mia³y najwy¿szy INCP spoœród badanych grup. Wœród ryb szczepionych najwiêksz¹ wartoœæ tego wspó³czynnika
notowano po podaniu terapeutyku metod¹ iniekcji (grupa J). We wszystkich grupach
stwierdzono zmiany histopatologiczne w w¹trobie. Zidentyfikowane zaburzenia nale¿a³y
g³ównie do I (zmiany lekkie, nie wp³ywaj¹ce na funkcjonowanie narz¹du) i II stadium
(zmiany lekko upoœledzaj¹ce jego pracê). Stadium III, tj. ogniskowa martwica spotykano
bardzo rzadko, g³ównie w grupie J. W konsekwencji najwy¿sz¹ wartoœæ wskaŸnika
uszkodzenia w¹troby (DTC) obliczono dla grupy szczepionej poprzez iniekcjê.
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