
SISEORGANITE HAIGUSLIKUD MUUTUSED
LÕHILASTEL

Suurenenud neer
bakteriaalse

neeruhaiguse
(BKT) korral.

Siseorganite kahvatu
värvus (üldine aneemilisus)
viirusliku hemorraagilise
septitseemia, furunkuloosi,
bakteriaalse neeruhaiguse
või liikuva aeromoonase
septitseemiate korral.

Verise vedeliku
kogunemine kõhuõõnde

(kõhuõõne vesitõbi)
neerutalitluse häirete,

infektsioonhaiguste või
septitseemiate korral.

Neeru suurenemine
noorkaladel proliferatiivse
neeruhaiguse (PKD) korral.

Täppverevalumid
viirusliku hemorraagilise
septitseemia ja punasuu

korral.

Verevalumid ujupõiel ja
kahvatu maks viiruslike
septitseemiate korral.

Hüpereemiline jämesool
(gastroenteriit) jersinioosi e

punasuuhaiguse, parasitooside
(viburloomad, eimeeriad, tremtoodid),
sõõtmisvigade või mürgistuste  korral.

Heledad kollakashallid alad maksal
rasvväärastuse korral (söödas palju

polüküllastunud rasvu).

Ebaloomulikult suur ujupõis
(põhjus välja selgitamata).

Fotod Anti Vasemägi, Priit Päkk, AU
Kujundanud Marje Aid  EMÜ,
Autor Priit Päkk,  EMÜ
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Angerjate herpesviroos
(„Red-head“ disease)

Vikerforelli maimude hukkumise
sündroom ( )RTFMS

Punasuuhaigus
(Yersiniosis, ERM)

Ihtüoftirioos
(ICH,

I. multifiliis trofont
suurendus 20x)

Furunkuloos või teised
aeromonoosid

(Furunculosis, motile
aeromonas septicemia,

MAS)

Gürodaktüloos
(Gyrodactylosis,

G. salaris suurendus 40x).

Furunkuloos
( )Furunculosis

Karpkalade
kevadvireemia

(SVC)

KASVATATAVATE KALADE HAIGUSED
Diseases of farmed fish

V1

Põõrlemistõbi
( )Whirling Disease

Sadulahaigus
(Saddleback disease, columnaris disease)

Aeromonoos
(Motile aeromonas septicemia, MAS)

Flavobakterioos
(Columnaris disease in fish)

Fotod Priit Päkk, Anders Halverson,
Andy Goodwin, H.J. Schlotfeldt,
Basav N. Hangalapura jt., AFS, Aquafind, FDM, WikiVet.
Posteril olev vikerforell omab  illustratiivset tähendust.
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