
IEVADS

Zivju saslimšanu izraisa daž ādu faktoru –
slim ības patog ēnā ierosin ātāja, apk ārtējās 
vides un zivs, mijiedarb ība. Savuk ārt, 
paaugstinoties ūdens temperat ūrai 
mainās zivju fiziolo ăija, paaugstin ās 
patog ēno organismu virulence un 
paaugstin ās zivju iesp ējas saslimt. 
Mūsdien ās sastopamo patog ēno v īrusu, 
bakt ēriju un paraz ītu ierosin āto slim ību 
skaits ir ap 20, no kur ām vair ākums 
uzliesmo paaugstin ātā ūdens 
temperat ūrā. 
Zivju saslimšana ir nov ērojama visa gada 
garum ā, bet vasaras period ā, 
paaugstinoties ūdens temperat ūrai 
bīstamākās slim ības ir miksobakterioze, 
aeromonoze, k ā arī vair ākas inv āziju 
slim ības.

Vasaras sezonas laik ā tika nov ēroti vair āki 
slim ības uzliesmojumu gad ījumi. Ārstnieciskais
kurss tika atk ārtots septi Ħas reizes. P ēdējo 
gadu laik ā ir nov ērots, ka paaugstinoties 
ūdens temperat ūrai, slim ības uzliesmojumi ir 
biežāki (5. att). Vasaras sezon ā visvair āk 
izolētās patog ēnās bakt ērijas no slimaj ām 
zivīm Latvijas zivju audz ētavās bija  
Flexibacter spp. (64 %), Aeromonas spp. (31 
%), citas bakt ērijas - 5%.
Ūdens temperat ūrai pazeminoties, zivju 
saslimšanas gad ījumu skaits  samazin ājās, 
slim ībai pārejot latent ā form ā.

Secinājumi:

Miksobakteriozes dinamika ir atkar īga no 
ūdens temperat ūras, patog ēnās bakt ērijas 
virulences un zivs, mijiedarb ības

Visvair āk izol ētās patog ēnās bakt ērijas lašu 
zivīm Latvijas zivju audz ētavās  bija Flexibacter
spp.
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Materiāls un metodes

Pētījumā bakteriolo ăiskiem izmekl ējumiem tika 
izmantotas zivis  no š ėilšan ās l īdz viengadnieka smolta
vecumam ar redzamiem boj ājumiem uz ėermeĦa 
virsmas vai žaun ās un kontrolei - kl īniski veselas zivis. 
No skartaj ām viet ām (čūlām, abscesiem, nekrozes 
laukumiem) veicu nokas ījumus uz sterila stikli Ħa un  
bakteriolo ăiskos uzs ējumus uz specifiskaj ām barotn ēm 
bakt ēriju kultiv ēšanai un sagatavoju nat īvās uztriepes. 
Uztriepi ž āvēju, fiks ēju liesm ā un kr āsoju p ēc Grama 
metodes. Fiks ēto uztriepi kr āsoju ar krist ālvioleto, p ēc 
tam ar jodu, tad atkr āsoju ar spirtu un v ēlreiz kr āsoju ar 
karbolfuks īnu. Nož āvēju un izmekl ēju mikroskop ā, 
izmantojot imersijas e ĜĜu. Uzsējumus inkub ēju pie 18-
20°°°°C. Tad veicu uzs ēto bakt ēriju t īrkult ūras izdal īšanu 
un identifik āciju.
Bakt ēriju identifik ācijai izmantoju paz īmju kopu -
morfolo ăisk ās paz īmes (ėermeĦa forma, kr āsošana p ēc 
Grama, citohromoksid āzes tests) un bio ėīmisk ās 
pazīmes- audz ējot bakt ēriju t īrkult ūras uz daž ādām 
barotn ēm, nosakot augšanu aerobos un anaerobos 
apst ākĜos Hjū-Leifsona barotn ē, indola un s ērūdeĦraža 
veidošanu, daž ādu og Ĝhidr ātu un aminosk ābju 
izmantošanu, augšanu buljon ā, želat īnā. Pēc 
morfolo ăisko un bio ėīmisko paz īmju kopuma 
identific ēju izol ēto t īrkult ūru, izmantojot Berdžija
noteic ēju, k ā arī API -20E testus (3.att).

Rezult āti 

Pētījumā izmantoju m āksl īgi audz ētos laša mazu Ĝus no 
šėilšan ās l īdz viengadnieka smolta vecumam. Laši 
tur ēti apa Ĝplūsmas baseinos (2x2m), katr ā basein ā bija 
5000 zivju mazu Ĝu. Zivis ēdinātas ar atbilstošam 
vecumam piem ēroto m āksl īgo granul ēto bar ību, 
atbilstoši ražot āja izstr ādātajai recept ūrai.
Visaugst ākā ūdens temperat ūra pēdējo 5 gadu laik ā
Latvijas zivju audz ētavās ir nov ērota j ūlijā / august ā, 
kad t ā pace Ĝas l īdz pat + 26 ºC. 
Pirmās zivju saslimšanas paz īmes par ādījās jūlija 
sākumā.
Sākoties zivju saslimšanai, tika uzs ākta zivju barošana 
ar bar ību, kurai pievienoti medikamenti, un Ħemtas 
bakteriolo ăisk ās anal īzes.

1.att.Slimi laša mazu Ĝi 

Miksobakterioze ir b īstama lašveid īgo
zivju slim ība, ar kuru galvenok ārt slimo 
mazu Ĝi savas dz īves pirmaj ā gadā. 
Zivju saslimšana s ākas ar pel ēki baltu 
aplikumu par ādīšanos ap muguras spuru 
seglveida form ā un to izraisa ăints 
Flexibacter bakt ērijas. Slim ībai 
saasinoties, aplikumi k Ĝūst arvien liel āki 
un var p ārklāt pat visu ėermeni. Tie var 
skart ar ī žaunas. Slim ības gaita noris 
smagāk, ja zivis baseinos ir p ārbl īvētas 
vai š ėirošanas un p ārvietošanas laik ā tiek 
traum ētas.

2.att. Laša mazulis ar miksobaketiozes
pazīmēm

3.att. Bakt ērijas identifik ācija p ēc API –20E testa

4.att. Laša mazulis ar miksobakteriozes paz īmēm

5.att. Miksobakteriozes dinamika atkar ībā no 
ūdens temperat ūras


