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КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 
 

Миксоспоридије су паразити припадници phyluma Мyxozoa. Карактеришу 

се спорама различите дужине, које у себи садрже једну или две поларне капсуле, 

која је испуњена намотајем филамената који касније служе за причвршћивање 

споре за околину. Развојни циклус одвија се посредством прелазних домаћина 

преко аурантиактиномиксон или триактиномиксидијалног стадијума. 

Паразитирају у телесним шупљинама и ткивима риба, док су неки представници 

пронађени и код амфибија, рептила и бескичмењака. Ова оболења јављaју се код 

шаранских риба и клинички се уочавају на перајима и крљуштима (Thelohanellus 

nikolskii), а код осталих узрочника и у свим другим ткивима и органима а 

нарочито у централном нервном систему. Телоханелоза је оболење које наноси 

значајне штете шаранском рибарству широм света, па тако и у нашој 

земљи.Преваленца оболења јако варира од ниске па до веома високе. Дијагноза се 

поставља на основу клиничке слике и налаза спора у цистама које су 

карактеристичне за одређену врсту или ткивима. Фурански и нитрофурански 

препарати имају велику каренцу и изивају тератогене ефекте па се једино могу 

употребљавати у превенирању и терапији оболења једногодишњих шаранских 

младунаца, док је то код конзумних категорија објективно неприхватљиво. Опрез 

постоји нарочито због околности када се обавља гајење више старосних 

категорија у једном објекту. Контрола овог оболења и даље се базира на 

придржавању основних санитарно–профилактичких мера као што су исушивање 

објеката, измрзавање, механичка обрада тла и дезинфекција гашеним, негашеним 

и хлорним кречом. 

Кључне речи: миксоспоридије, шаран, паразит, телоханелоза 
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SUMMARY 
 
 
 

Myxosporidia are parasites that belong to the phylum Myxozoa. They are 

characterized by spores of different lengths, which contain one or two polar capsules, 

which are filled with a coil of filaments that later serve to attach the spores to the 

environment. The developmental cycle takes place through transient hosts via the 

aurantiactinomyxone or triactinomyxidal stage. They parasitize in the body cavities and 

tissues of fish, while some representatives have also been found in amphibians, reptiles 

and invertebrates. These diseases occur in carp and are clinically observed on the fins 

and scales (Thelohanellus nikolskii), and in other causes in all other tissues and organs, 

especially in the central nervous system. Telochanellosis is a disease that causes 

significant damage to carp aquaculture around the world, including our country. The 

prevalence of the disease varies greatly from low to very high. The diagnosis is made on 

the basis of the clinical symptoms and the findings of spores in cysts that are 

characteristic for a certain type or tissue. Furan and nitrofuran antimicrobials have a 

long withdrawal period and cause teratogenic effects, so they can only be used in the 

prevention and treatment of diseases of one-year-old carp fingerlings, while this is 

objectively unacceptable in consumption categories. Caution exists especially due to the 

circumstances when growing several age categories in one facility. The control of this 

disease is still based on the observance of basic sanitary-prophylactic measures such as 

drying of objects, freezing, mechanical tillage and disinfection with slaked, unquenched 

and chlorinated lime. 

Keywords: myxosporidiosis, carp, parasite, telohanellosis 
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1.0. УВОД 
 

 

 Производња шаранских риба представља веома значајан део рибарства као 

привредне гране у нашој земљи. Гајење шарана посебно је карактеристично за 

северне делове Србије, где је присутан велики број шаранских рибњак. Како би се 

производња могла интензивирати, пре свега је неопходна правовремена контрола 

и дијагностика болести, односно повољно здравствено стање риба. 

 За успешну шаранску производњу амбијентални услови, густина насада, 

избалансирана исхрана и манипулација са рибом су од пресудног значаја. 

Припрема рибњака, измрзавање, уситњавање земљишта и дезинфекција 

представљају лимитирајуће факторе за повољне амбијеталне услове рибњака.  

 Уколико ови фактори нису у оптималним односима појављује се велики 

број различитих оболења риба, а нарочито оних паразитске етиологије, где 

спадају и миксоспоридиозе - телоханелозе.  

 Миксоспоридије су паразити које карактеришу споре састављене од 

неколико ћелија које се појављују као валвуле, амебоидне инфективне клице 

(спороплазма) и поларне цапсуле, а касније садрже и филанменте који служе за 

причвршћивање споре за околину. Вишећелијска форма и морфолошка и 

функционална специјализација ћелија јављају се и у стадијумима трофозоита. 

Бивајући вишећелијски облици микроспоридије превазилазе једноћелијски ниво 

типичан за протозое. Током развојног циклуса, неке ћелије (генеративне) су 

окружене соматским ћелијама домаћина Паразитирају у телесним шупљинама и 

ткивима риба, док су неки представници пронађени и код амфибија, рептила и 

бескичмењака.  

 Миксоспоридиозе се јављaју код шаранских риба и клинички се уочавају 

на перајима и крљуштима (Thelohanellus nikolskii), а код узрочника Thelohanellus 

hovorkai и у свим другим ткивима и органима, а нарочито у централном нервном 

систему. Јављају се и у виду других оболења као што је запаљење рибљег мехура, 

сферосфоридиоза шкрга, заразна енемија шарана и др.  
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 Употребу хемотерапеутика код оболења изазваних миксоспоридијама 

описали су многи аутори, при чему је забележено да је једино фумагилин 

ефикасан. Фурански и нитрофурански препарати имају велику каренцу и изивају 

тератогене ефекте, па се једино могу употребљавати у превенирању и терапији 

оболења једногодишњих шаранских младунаца, док је то код конзумних 

категорија објективно неприхватљиво. Опрез постоји нарочито због околности 

када се обавља гајење више старосних категорија у једном објекту. 

 Контрола миксоспоридиоза и даље се базира на  придржавању основних 

санитарно–профилактичких мера као што су исушивање објеката, измрзавање, 

механичка обрада тла и дезинфекција гашеним, негашеним и хлорним кречом. 
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2.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

 

 

Миксоспоридијална оболење наносе значајне штете шаранском рибарству 

широм света, па тако и у нашој земљи. Веома мали број истраживача се бавио 

њиховим проучавањем, па је самим тим остало доста неразјашњених момената, 

нарочито по питању епизоотиологије и профилаксе. Стога ће овај рад објединити 

досадашња истраживања и дати потпунију слику тренутног стања 

миксоспоридиоза шарана. 

Основни циљ овог истраживања је да се укаже на значај миксоспоридиоза 

код риба, као веома честих болести протозоарне етиологије, првенствено код 

младунаца шарана код кога може доћи до великих губитака услед патогеног 

деловања ових паразита.  

Резултати који се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике 

миксоспоридијалних оболења шаранских младунаца, а све у сврху адекватне 

контроле болести и заштите здравља риба. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 
 

3.1. ЕТИОЛОГИЈА 
 

 У оквиру phylum Myxozoa познато је више од 1300 врста које примарно 

паразитирају код риба, а веома ретко код амфибија и птица [1]. Идентификација 

Myxozoa обавља се на основуспора, завршних развојних стадијума који су 

присутни у рибама. Спора настаје као продукат терминалне диференцијације три 

ћелијске линије: поларне капсуле у оквиру које се налазе поларни филаменти, 

једне или више спороплазми и заштитног омотача, односно валвула. Изглед, број, 

величина и облик ова три елемента користе се као главни критеријуми у 

таксономији Myxozoa [1,2]. Инфекција одређеног домаћина и карактеристике 

развојног циклуса такође могу послужити као помоћ приликом идентификације 

на нивоу врсте [3]. 

 Описано је више од 450 врста које припадају генусу Myxobolus [1]. 

Диференцијација врста примарно је обављана на основу величине и облика 

валвула, поларних капсула и поларних филамената [4]. Додатни критеријуми 

укључују разлике у ткивном трофизму, развојном циклусу и специфичном 

домаћину. Међутим, за одређене миксоспоридије је познато да могу бити 

инфективне и за више домаћина [5]. Сазнање да се миксоспоридије развијају и ван 

рибе као домаћина у акватичним олигохетама [6], а сада иполихетама [7]. 

обезбедило је додатне критеријуме за утврђивање таксономске припадности. 

Нажалост само неколико мисоспоридија јеспојено са одговарајућим 

актиноспоридијалним стадијумима [7], и ако све Мyxоbolus врсте имају своје 

стадијуме онда већина њих још увек није откривена. Најпрецизније и 

најпрактичније методе за утврђивање одговарајућих миксоспоридијалних и 

актиноспоридијалних стадијума миксозоа су ланчана реакција полимеразе (PCR) 

и секвенционирање рРНК [4,5]. 

 До сада је забележено да више од 40 врста паразита који припадају роду 

Тhelohanellus [8]  паразитита  код око 50 рибљих врста. Они су углавном 
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хистозоик паразити са високом специфичношћу према домаћину. Нарочито 

велики број Тhelohanellusс spp.  паразитира код шарана (Cyprinus carpio). 

Тhelohanellus nikolskii  први је описан [9] код амурског дивљег шарана (Cyprinus 

carpio haematopterus). У току својих истраживања Аchmerov [9,10] је пронашао 

још четири врсте рода Тhelohanellus, које се разликују морфолошки и на основу 

локалитета на домаћину (Т.amurensis из јетре, Т. acuminatus из шкрга, Т. dogieli са 

коже и Т. hovorkai са перитонеума). 

 Број Тhelohanellus врста које паразитирају код шарана повећавао се 

временом, те су тако у истраживањима аутора изоловани Т. cyprini са пераја [11], 

Т. kitauei из цревног зида шарана гајеног у Јапану [12], Т. callisporis и Т. 

acuminatus са шарана из Вијетнама [13]. Поред ових врста описане су још и T. 

fuhrmanni, T. oculileucisci, T. pyriformis i T. sp. [14,15,16,17]. 

 На основу истраживања облика и величине спора и поларних капсула, те и 

локације плазмодијума у ткивима и органима, телоханелоза шарана може се 

дијагностиковати релативно лако [18,19,20]. 

 У Европи, појава цисти на перајима шарана први пут је описана 1979. 

године, при чему је аутор Јeney сматрао да је узрочник миксоспоридија 

Thelohanellus dogieli [21]. Касније је ова врста класификована као Thelohanellus 

nikolskii [22,23,24], након што су Molnar et Kovács-Gayer идентификовали и 

описали паразите T. nikolskiiса пераја и T. hovorkai из мезентеријума и везивног 

ткива шарана [23].  

 У нашој земљи први су саопштили Ћирковић и Јовановић [25], да су из 

циста на перајама двомесечних шаранских младунаца 1980. године изоловали и 

идентификовали споре Thelohanellus nikolskii на рибњаку у Бечеју. Ћирковић et al. 

[26], су описали појаву телоханелозе на већини наших рибњака. 

 У Македонији Христовски et al. [27] су први пут саопштили појаву 

телоханелозе на својим рибњацима. 

 Аутори из Украјине су 1967. године саопштили да је уношењем дивљег 

амурског шарана из западних делова Украјине у Белорусију унесен паразит 

Thelohanellus nikolskii, а такође исти аутори саопштавају да је 1963. са реком Амур 

преко дивљег амурског шарана и његових хибрида паразит пренесен и у 

Трансибирски регион [28]. 
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 У Молдавији инфекцију са T. nikolskii  први је забележио Trombitsky et al. 

[29,30], и од тог периода започели су проучавање биологије и патогености 

паразита. 

 У Пољској, до 2001. године није забележена телоханелоза, након чега је 

описана у више радова [31,32]. 

 Телоханелоза која се појавила на крљушти код европског дивљег шарана 

(Cyprinus carpio carpio) у старости од 2 - 4 године, први пут је описана 1997. 

године [33]. 

 

3.2. СТРУКТУРА МИКСОСПОРИДИЈА 
 

  

 Миксоспоридије су паразити које карактеришу споре састављене од 

неколико ћелија које се појављују као валвуле, амебоидне инфективне клице 

(спороплазма) и поларне капсуле, а   касније садрже и филанменте који служе за 

причвршћивање споре за околину [34]. Вишећелијска форма и морфолошка и 

функционална специјализација ћелија јављају се и у стадијумима трофозоита. 

Бивајући вишећелијски облици микроспоридије превазилазе једноћелијски ниво 

типичан за протозое. Током развојног циклуса, неке ћелије (генеративне) су 

окружене соматским ћелијама домаћина.  Паразитирају у телесним шупљинама и 

ткивима риба, док су неки представници пронађени и код амфибија, рептила и 

бескичмењака. Класа Myxosporea заједно са класом Actinosporea гради ред 

Myxozoa [35]. 

 Целозоик врсте живе у телесним шупљинама као што су жучна кеса и 

жучни каналићи или уринарни тракт све до реналних корпускула. Они су 

закачени за зид или слободно пливају у течности унутар шупљине. У ретким 

случајевима инвадирају остала места и органе као нпр. перикард.  Целозоик врсте 

су еволуцијски на нижем ступњу развоја у односу на хистозоик врсте које живе у 

различитим ткивима, углавном интерцелуларно, али често и интрацелуларно [34]. 

 Споре Myxosporidia могу бити различитог облика и структуре, често 

једноставне или сложеније пројекције, са израженим поларним капсулама које су 

рефрактилне кад су свеже. Димензије спора најчешће се крећу у распону од 10-20 

µm, док код неких преставника могу достићи дужину до 98 µm [29]. 
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 Трофични (вегетативни) стадијуми или трофозоити значајно варирају у 

димензијама и облику. Величина макроскопских плазмодија креће се од 2 mm па 

све до 2 cm, у себи садрже једра и специјализоване ћелије, а продукују и велики 

број спора. Хистозоик плазмодије су у поодмаклим стадијумима раста повезане са 

ћелијама везивног ткива и појављују се као цисте које су видљиве ако су лоциране 

на површини шкрга или коже. Са друге стране неке плазмодије су знатно мање, 

свега  око 10 µm и продукују појединачне споре. Мале плазмодије могу 

инвадирати ткиво на начин назван дифузна инфилтрација. Трофозоити се у 

потпуности подвргавајус пролиферативном циклусу, који је удружен са 

спорогонијом. Интерцелуларни или хистозоик трофозоити су непокретни, 

округли и чврсто уклопљени са околним ткивом. Целезоик трофозоити могу 

имати цитоплазмичне израслине за причвршћивање или покретне псеудоподије 

[36]. 

 Ћелије миксоспоридија садрже већину ћелијских органела, конституената 

и резерви (маст, гликоген) као и ћелије домаћих животиња, изузев центриола које 

недостају. Микротубули леже у близини нуклеуса генеративне или спорогенетске 

ћелије и слободних рибозома. Микротубули митотичког вретена конвергирају ка 

унутрашњој страни нуклеарне мембране [34]. 

 

3.3. СПОРЕ 
 

 

 Морфологијом спора бавили су се многи научници [34,36,37,38]. Зид споре 

састављен је од валвула слепљенх дуж линије спајања затварајући шупљину која  

у себи садржи поларне капсуле и спороплазму која представља инфективну клицу 

за даљи развој. У зависности од врсте спора може да буде састављена од две до 

седам валвула, једне до седам поларних капсула и једне бинуклеарне или две 

мононуклеарне спороплазме (Слика 1). 

 Код неких бинуклеарних спороплазми резерве полисахарида у форми β-

гликогена концентрисане су у округлим инклузиама названимм јодофилне или 

гликоген вакуоле. Ове вакуоле могу нестати неколико дана након ослобађања 

спора од стране домаћина.   
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 Валвуле су изграђене од отпорних, некератинозних протеина. Могу имати 

глатку или храпаву површину, каудални продужетак који саме луче а такође и 

мукозни омотач око себе који може нестати неколико дана након избацивања 

спора у воду. Све ове структуре вероватно служе да би омогућиле спорама да 

плутају у води и тако осигурале њихову  раширеност и повећале могућност да 

буду ингестиране од стране новог домаћина.  

 Дебели зид поларне капсуле садржи поларне филаменте умотане унутар 

зида саме капсуле који су способни за брз излазак током којег долази до њиховог 

извртања из унутра ка споља. То је шупља, терминално затворена цев, спирално 

уврнута по дужини. Када изађе лепљива је и вероватно служи за качење споре за 

интестиналну површину домаћина. Извртање такође служи и за одвајање валвула 

и ослобађање спороплазме. Посматрано под електронскиом микроскопом зид 

поларне капсуле састоји се од два слоја. Унутрашњи слој је електрон провидан и 

резистентан на алкалну фосфатазу, док је спољашњи протеински. Обадва се 

настављају у зид поларних филамената.  Конфигурација поларних филамената је 

важна за класификацију врста. Неки родови имају спирално умотане филаменте, 

неки цик-цак, док  Thelohanellus врсте имају филамент који прави  утрашњи и 

спољашњи намотај.  

 Постоје две теорије о механизму избацивања поларних филамената. Прва 

се заснива на притиску, енергији која се накупља у току капсулогенезе. Енергија 

се ослобађа и филамент се изврће након што структура налик чепу која се налази 

на отвору поларне капсуле бива разложена хемијски у дигестивном тракту 

домаћина. Према другој теорији, избацивање филаментата је активан процес кога 

покрећу калцијум зависни контрактилни протеини. Након изласка поларног 

филамента долази до значајног смањења величине поларне капсуле. Овај процес 

екструзије може бити изазван вештачки помоћу различитих хемикалија као што 

су засићен водени раствор или уреа [37]. 
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Слика 1. СЕМ микрографи спора миксоспоридија. А: спора са карактеристичним 

браздама дуж линије спајања; x 4,100. B: фронталан изглед споре; x 5,100. C: апикални 

изглед споре са рупом (стрелица) за излазак поларног филамента; x 6,700. D: отворена 

спора са спороплазмом (**), и једном поларном капсулом (*); x 4,900. Е: антиапикални 

изглед споре; x 3,600. F: једна валвула са једном поларном капсулом (*)с; x 4,900. G: 

спора са избаченим поларним филаментом; x 3,200. , [36]. 
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3.4. РАЗВОЈНИ ЦИКЛУС И ПРЕНОШЕЊЕ 
 

  

 Све до скоро сматрало се да је једини начин преношења 

миксоспоридијалних оболења директан, тј. да се рибе заражавају са спорама које 

саме избацују у водену средину.  

 Једна од првих теорија развојног циклуса миксоспоридија се види на 

шематском приказу на примеру Myxidiuma [39]. (Шема  1.). 

 

 
Шема 1. Развојни циклус Myxiduim gadi по Ђорђевићу 1919. 

1-14, Шизогонија, деобни производи, шизонти (пропагационе ћелије): 1, шизонт са 

једром у стадијуму мира. 2, пупољење кариозома. 3, издвојена четири прутаста 

хромозома у раној метафази. 4, уздужно цепање хромозома у хомополарним деобама. 5, 

осам хромозома у екваторијалној плочи. 6, екваторијалне плоче гледане са стране. 7, рана 

анафаза на чијим половима клизе по четири хромозома. 8, 9, позне анафазе и појава ткз. 

бубрежастих хромозома. 10, телофаза; четири хромозома на половима. 11, хомополарна 

деоба шизоната са једром у стадијуму мира.12,13, гомилице шизоната. 14, лик тројке у 

чијим се једрима налазе нормално  по четири хромозома  

15-30, Спорогонија, споронт чије се једро припрема за деобу. 15,16, прва хетерополарна 

деоба. 17, споробласт са једним већим и са једним мањим једром. 18, хомополарна деоба 

већег једра. 19, споробласт са два већа и једним мањим једром. 20, друга хетеропооарна 
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деоба. 21, панспоробласт. 22, оба већа једра у хомополарним деобама. 23, друга 

хомополарна деоба већих једара. 24, лик споробласта са шест већих и два мања једра. 25, 

млада спора. 26, млада спора са спороплазмом која по копулацији постаје гамета. 27, 

гаметска једра у метафази са диплоидним бројем хромозома. 28, редукциона деоба и 

појава четири хаплоидна једра. 29, само су два хаплоидна једра са опном. 30, зрела спора 

са два хаплоидна, гаметска једра. 31, исклијавање амебоидне клице. 32, гоњугација 

гаметских, хаплоидних једара – почетна фаза. 33, кариограмија извршена и појава 

синкариона. 

 Доказано је преношење телоханелозе са олигохета на рибе и са риба на 

олигохете [4]. Споре Myxobolus cerebralis не могу директно да доведу до 

инфекције [6]. Ова врста захтева тубифициде (Tubifex tubifex) као прелазног 

домаћина код којих се ингестиране споре даље развијају  као врсте рода 

Triactinomyxon, представника друге од две  класе реда Myxozoa, Actinosporea. 

Triactinomyxon завршава свој развојни циклус унутар олигохета, продукујући 

споре са дугим каудалним изданком које након што бивају ингестиране од стране 

домаћина започињу инфекцију. Овакав развојни циклус једини је такве врсте међу 

протозоама где два различита сексуална процеса, две спорогенезе резултирају 

настанком две различите врсте спора. Овај проналазак преокренуо је све 

постојеће идеје о развојном циклусу миксоспоридија, који су подржали неколико 

аутора [40.41]. У огледима огледа где су младунци са незаражених рибњака 

стављани у објекте где се претходне године појавила телоханелоза, циклус развоја 

се одвијао по истим правилима као и код свих других рибњака са присуством 

телоханелозе. У огледима где су са клинички здравим рибама стављане споре 

Thelohanellus nikolskii и исхрана обављана са комплетним хранивима није се 

испољавало оболење, док је са убаченим тубифицидама дошло до клиничке 

манифестације болести [42]. 

 Дужина развојног циклуса T. nikolskii траје релативно кратко, свега 8-10 

недеља [42]. Такође, годишње се развије само једна генерација паразита. Споре 

које се ослобађају са риба  постају инфективне након што проведу одређено време 

изван домаћина. 

 Коначно, када се ради о роду Thelohanellus, установљено је да се у 

развојном циклусу две врсте Thelohanellus nikolskiiиThelohanellus hovorkaiјавља 

аурантиактиномиксон стадијум [43,44]. 
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 Аурантиактиномиксон стадијум представља један од актиноспоридијалних 

стадијума, који не представља ништа друго већ сексуални развојни стадијум 

миксоспоридијалног циклуса. Развој актиноспоридија у миксоспоридије одвија се 

посредством прелазних домаћина. 

 Aurantiactinomyxon има три крака полициркуларно закривљена, који у 

каудалној пројекцији имају изглед листа (Слика 2). Закачени су за елипсоидну 

спору која поседује поларне капсуле у виду израштаја и спороплазму са 

мноштвом инфективних ћелија. Овај стадијум срећемо код слатководних 

олигохета, а познат је као развојни стадијум у циклусу врста које припадају 

родовима: Henneguya, Hoferellus, Thelohanellus, Myxidiuм i Chloroмyxuм [45]. 

 
Слика 2. Aurantiactinoмyxon [45]. 

 

3.4.1. Актиноспоридијална фаза миксоспоридијалног циклуса 
 

 Након што споре отпадну са рибе као правог домаћина  у водену средину 

оне доспевају до прелазних домаћина олигохета у којима настављају свој развој и 

трансформацију из миксоспоридијалног у актиноспоридијани облик који је као 

такав инфективан за рибе. Нема пуно истраживања која се баве развојем 

актиноспоридија у прелазним домаћинима. 

 Након што споре које потичу са риба доспеју до дигестивног тракта односно 

црева олигохета започиње њихов развој који обухвата шизогонију, гаметогонију и 

спорогонију.  Први стадијум представљају мултинуклеарне ћелије које садрже од 

4 до 10 једара и величине су 3-6 μm. Оне се налазе одмах поред базалне мембране 

интерстицијума. Свака од њих садржи и велики број липидних капљица, рибозоме 

и мањи број овалних митохондрија. Проксимално од ових стадијума између 

епителних ћелија домаћина налазе се унинуклеарне ћелије чији се нуклеус дели и 
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продукује бинуклеарне ћелије. Унинуклеарне ћелије величине су 11 μm, а једро 

им је велико 6 μm. Следећи стадијум су бинуклеарне ћелије које се налазе такође 

између интестиналних епителних ћелија. Оне се деле митозом и стварају ћелије са 

4 једра које онда прођу плазмотомију и створе тетрацелуларне стадијуме што 

представља прву фазу у формирању панспороцисте. Ова фаза је пролиферативна и 

онемогућава континуирану продукцију спора у домаћину. Од унинуклеарног 

стадијума до тетрануклеарног ћелијска мембрана паразита тесно је повезана са  

интерстиналним  епителним и жлезданим ћелијама домаћина помоћу пројекција 

налик прстима. Шематски приказ развојних стадијума актиноспоридија који 

доводе до формирања панспоробласта приказан је на слици 3.  

 
 

 

Слика 3. Шематски приказ развојних стадијума актиноспоридија који доводе до 

формирања панспоробласта у интерстиналном епителу Tubifex sp. A – Мултинуклеарни 

стадијум; B – унинуклеарна ћелија; C – бинуклеарна ћелија;  D – Тетраћелијски стадијум; 

E – рана панспороциста [46]. 
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3.4.2. Миксоспоридијална фаза миксоспоридијалног циклуса 
 

 Шаранске рибе оболевају од телоханелозе када заједно са прелазним 

домаћинима олигохетама унесу у дигестивни тракт и актиноспоридијалне облике 

(Aurantiactinomyxonспоре) од којих у организму рибе настају миксоспоридијални 

облици – споре које имају карактеристичну морфологију у зависности од врсте.  

Када спора доспе у дигестивни тракт рибе, под утицајем фермената долази 

до испружања поларног филамента са којим се тог момента спора причвршћује за 

зид црева. Валвуле се отварају и из њих излази амебоидна клица која кроз зид 

црева продире у капиларе и помоћу крви доспева у предилекционе органе [47]. 

Док је спороплазма још увек у спори или убрзо након њеног изласка, два 

хаплоидна нуклеуса спајају се и формирају синкарион. Ако спора поседује две 

унинуклеарне спороплазме, које настају од једне споробласне ћелије, оне и 

њихова једра се спајају и формирају зигот. Ово је аутогамија која представља 

примитиван сексуални процес. Ћелија која настаје назива се амебула и то је 

једини прави протозоални стадијум, јер током каснијег развоја миксоспоридије 

постају вишећелијске формације.  До скора се веровало да амебула долази 

директно до предилекционог места инфекције, међутим она се развија у велики 

полиспориочан хистозоитски плазмодијум.  

Међутим, поред спорогене фазе познато је да код неких родова постоји и 

пролиферативна фаза животног циклуса ових паразита. Они имају тенденцију да 

буду локализовани у органе или ткива различите од спорогене фазе. Пошто није 

потпуно сигурно да се ова фаза одигрaва пре спорогене фазе развоја прихваћено је 

да се она радије назива екстраспорогене него преспорогена [48]. 

Развој амебуле почиње растом и деобом једра. Прва деоба је продукт 

ендогеног цепања амебуле или примарне ћелије и унутрашње секундарне ћелије. 

Од ове примарне ћелије или трофозоита, која у вакуоли везаној за мембрану 

садржи секундарну ћелију, изводи се организација свих следећих 

екстраспорогених и спорогених циклуса. Нуклеус трофозоита који је вегетативни 

нуклеус иможе продуковати много вегетативних нуклеуса, а такође и 

унутрашњих генеративних ћелија  могу се делити и умножавати. То је увек 

унутрашња генеративна ћелија (секундарна или чак терцијална) и она ствара 

следећу генерацију миксоспоридија.Ова појава да се једна ћелија налази унутар 
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неке друге је типично за миксоспоридије и редовна је појава у току њиховог 

животног циклуса. 

Претпоставља се да се трофозоити хране на основу осмотског притиска, 

активним транспортом храњивих материја. Велики хистозоик плазмодијуми 

поседују ћелијску мембрану са високом пиноцитном активности.  Везикуле које 

се откидају са краја пиноцитних канала формирају пруге, које су видљиве и под 

светлосним микроскопом. Пиноцитоза је веома честа и код целозоик плазмодија., 

код којих може бити присутна и контактна дигестија, као и мембрански транспорт 

[37]. 

Екстраспорогени развој код миксоспоридија може бити прилично 

уобичајен. Стадијуми екстраспорогеног циклуса несумљиво долазе до коначног 

финалногместа или предилекционог  и тамо се трансформишу у стадијуме 

спорогеног циклуса [49]. Значај ове развојне фазе јесте у томе што се на овај 

начин обезбеђује стварање довољног броја паразитских облика који осигуравају 

спорогени циклус и ширење инфекције у организму домаћина. Ово може довести 

и до екстремно тешких инфекција које би другачије могле настати само 

ингестијом великог броја спора или пак аутоинфекцијом. 

Аутоинфекција значи ослобађење спора in situ или у истом домаћину и 

процес је који многи истраживачи потврђују иако још није довољно истражен. 

Запажено је да да код риба које су инфициране, нови трофозоити су се појавили 

након што су споре већ биле формиране у постојећим, не узимајући у обзир 

могућност преживљавања вегетативних стадијума са почетка инфекције [50]. 

 

3.4.3. Спорогена фаза циклуса 
 

Оно што се тренутно назива вегетативни стадијум или трофозоит код 

миксоспоридија јесте у ствари плазмодијум спорогене фазе (Слика 4). Он 

представља примарну ћелију различите величине у зависности од врсте, са 

једним, неколико или великим бројем вегетативних нуклеуса. Тако, плазмодијм у 

себи садржи неколико па до веома много секундарних ћелија које се још називају 

и генеративне и које су способне да стварају споре које ће започети нову 

генерацију паразита. Вегетативна једра је понекад веома лако разликовати од 

нуклеуса генеративне ћелије по томе што су или већа или мања. Вегетативна једра 
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су тетраплоидна док су генеративна диплоидна, иако не знамо како настају ове 

разлике [38]. 

Велике амебоидне ћелије са псеудоподијама се зову лобоцити, и 

ониингестирају генеративне ћелије и споробласте [51]. Ћелијска мембрана ових 

ћелија формира ресице које јој повећавају  површину и служе за исхрану. 

Хистозоик плазмодија је чврсто утиснута у ткиво, крвне судове или 

миоците. Оне се не деле, али компензују то својим енормним растом. Ћелијска 

мембрана ових плазмодијума поседује бројне танке инвагинације или пиноцитне 

везикуле које транспортују храњиве материје од домаћина у плазмодијум. 

Плазмодијум је окружен фибробластним омотачем и појављује се као велика, 

често макроскопска структура представљена као миксоспоридијална циста. 

Велики број цисти приликом тежих инфекција вероватније је резулзтат 

екстраспорогене пролиферације него ингестације већег броја спора. Док се код 

целозоик плазмодијума, сви стадијуми спорогенезе, рани и касни, појављу у 

различито време, код хистозоик плазмодијума спорогонија је мање, више 

синхронизована тако да споре сазревају у исто време. Коначно, плазмодијум се 

развија до омотача који је у потпуности испуњен зрелим спорама. 
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Слика 4. Дијаграм миксоспоридијалног развоја у организму рибе [36]. 

А: ослобађање спороплазме; B: спороплазма након аутогамије; C, D, Е: раст и 

пролиферацијагенеративних ћелија (g), и вегетативног нуклеуса (n); f: део зрелог, 

полиспоричног плазмодијума са кортикалном зоном испуњеном мноштвом пиноцитних 

канала (pi); G – К: формирање панспоробласта који настаје од две ћелије, перицита и 

спорогоније; L: панспоробласт са споробласти; М: зрела спора; е; перицит који је 

деградирао у панспоробластни омотач; v: валвогена ћелија; c: цапсулогена ћелија са 

капсулогеним примордијумом; s: спороплазматска ћелија; p: поларни филамент; d: канал 

за његов излазак; r: резидуални нуклеус капсулогених ћелија. 
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3.5. ПАТОГЕНОСТ И ИМУНИТЕТ 
 

 Међу више од 1330 забележених врста миксоспоридија, познато је да само 

неколико изазива озбиљне или фаталне инфекције риба. Током времена, и 

паразити и домаћин научили су како да живе са минималним штетама по њих. 

Истраживања показују да је хуморални одговор на миксоспоридије прилично 

низак и да се реинфекције могу јавити веома лако [2,52]. Миксоспоридије 

вероватно избегавају стварање специфичних антитела од стране домаћина 

скривањем антигена [2]. 

 Одговор домаћина на присуство ових паразита одвија се посредством 

целуларног имунитета, односно реакцијом ткива на њихово присуство. У многим 

случајевима веома је тешко пратити одговор ткива чији је циљ деструкција 

присутних паразита. Плазмодија која се ствара у ткиву може довести до 

формирања омотача кога стварају везивно-ткивне ћелије домаћина или 

компресоване ћелије суседног ткива. Тако изолован плазмодијум се појављује као 

циста која ствара споре. Након што плазмодијум бива испуњен зрелим спорама, 

без обзира да ли оне успеју да напусте место инфекције или не, грануломатозна 

инфламација започиње и ћелије гранулационог ткива домаћина започињу 

попуњавати лезију, која у неким случајевима може бити у потпуности репарирана 

[1,2,3,52]. 

 Међутим, ако се паразит развија на атипичном месту, то може да доведе до 

веома снажног одговора ткива и до његовог уништавања, где је сам одговор 

заправо најштетнији фактор инфекције. Исто се догађа и ако миксоспоридије 

успеју да инфицирају атипичног домаћина, где можда и дође до пролиферације, 

али не може да се заврши спорогенеза [1]. 

 Оштећења која се јављају на ткивима и органима домаћина зависе од врсте 

миксоспоридија, стадијума циклуса паразита, интензитета инфекције и реакције 

домаћина [3]. Лезије варирају од оних једва видљивих па до леталних алтерација 

органа [53]. Поред основних патолошких промена, миксоспоридије могу изазвати 

све категорије регресивних и прогредивних промена, укључујући и циркулаторне 

као што су хиперемија, едеми и хеморагије [2]. Инфламација изазвана инфекцијом 

са миксоспоридијама најчешће је пролферативног типа. Запаљење је главни 

механизам одбране, које обично настаје у време када плазмодија садржи зреле 

споре. Гранулационо ткиво учествује у репарацији лезија које настају након 
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деструкције већих плазмодија или након већих некроза. Инкапсулација 

плазмодијума или агрегација спора је такође резултат пролиферативног запалења 

[2]. 

 Фагоцитоза је веома важна одбранбена мера домаћина приликом појаве 

инфекције. Меланомакрофаги ингестирају зреле споре које се ослободе у 

просторе ткива, као и мале ткивне трофозоите, и транспортују их до 

меланомакроцитнофагних центара у бубрезима, јетри или слезини, где их 

инкапсулирају и постепено уништавају. Згњечени остаци бивју разграђени у 

цитоплазми макрофага [1]. Специјалан и прилично неуобичајен феномен ткивне 

реакције јесте меланизација [52]. Велики плазмодијуми могу бити обојени у црно 

меланином или садржати екстрацелуларне или интрацелуларне депозите 

меланоцита [1,52], што се може видети на слици 5. 

 

 
Слика 5. ЕМ x 6650. Зид цисте са везивноткивним влакнима и пигментне грануле у 

цитоплазми (41). 
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3.6. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ОБОЉЕЊА 
 

  

 Преваленца миксоспоридијалних инфекција код одређених домаћина 

резултат је интеракције многих фактора: физиолошких (отпорност домаћиана) и 

еколошких (околина, исхрана и начина храњења). Рибе бентоса су генерално 

осетљивије на инфекцију од осталих. Неке врсте су специфичне само за одређеног 

домаћина.  

 Недовољно знања и нејасна идентификација већине врста ових паразита 

спречава нас да  имамо адеквтну процену њихове дистрибуције. Многе врсте су 

широко распрострањене, док су неке као Thelohanellus nikolskii loкалоиоване на 

географском подручју њиховог домаћина, а то је Источна Азија. Трансфером 

Азијских рибљих врста овај паразит унет је у Европу, Моlnar [42]. 

 Преваленца миксоспоридијалних инфекција може јако да варира. Она 

понекад може бити врло висока (до 100 %),  а некад може бити инфицирано само 

неколико риба у јату. 

 Млађе јединке су генерално осетљивије на инфекцију, и већина болести се 

чешће јавља код њих [36]. 

 

3.7. КЛИНИЧКА СЛИКА МИКСОСПОРИДИОЗА 
 

  

Телоханелоза 

 Клиничке симптоме телоханелозе изазвене Thelohanellus nikolskii која се 

јавља на перајима код младунаца шарана описали су разни аутори [26,41,42]. Како 

наводе аутори оболење се јавља крајем јуна и почетком јула. Први клинишки 

знаци јављају се у виду тамних трансферзалних дисколорација на перајама, које 

прелазе у линије. Подаци о јављању болести барирају, па се тако болест јавља код 

5-6 недеља старих младунаца [42], односно у старости од 2-3 недеље [42]. 

Оболење представљено у  шест фаза се може видети и на сликама 17 – 22 [41]. 

I фаза – Јавља се у старости од 21-30 дана,  са појавом трансверзалних тамних 

линија. 
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II фаза – У старости младунаца од 21-30 дана. Примећују се цисте величине 20-40 

µm у облику ситних квржица. 

III фаза – Око 30-37 дана, уочавају се цисте вличине 40-70 µm у којима почињу 

да се стварају споре, али доминирају спорогени облици. У овој фази долази до 

деформације ткива и зрака пераја. 

IV фаза – Од 37-45 дана цисте су величине 1 mm, са домонацијом зрелих спора у 

односу на спорогене облике. Ткиво домаћина на коме се развијају цисте потпуно 

губи структуру. 

V фаза – Од 45-60 дана јављају се цисте величине 1-2 mm, које су испуњене 

искључиво спорама. Започиње и прскање цисти, чија места бивају попуњена 

везивним ткивом. 

VI фаза – Од 60-70 дана долази до отпадања цисти. На перајама уочавамо 

деформације зрака и ситне квржице које настају услед хиперпластичног бујања 

епитела. 

 

  
Слика 6.  T. nikolskii– фаза I  (41). 

 

Слика 7. Т. nikolskii – фаза II(41). 

  
Слика 8. Т. nikolskii – фаза III (41). 

 

Слика 9. Т. nikolskii – фаза IV (41). 
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Слика 10. Т. nikolskii – фаза V (41). 

 

Слика 11. Т. nikolskii – фаза VI (41). 

 

  

 Клиничке промене код оболења изазваног врстом Thelohanellus hovorkai су 

присутне код младунаца шарана старијих од 90 дана а споре су налажене на 

шкргама, кожи, мишићима, јетри, слезини, бубрезима, цревима, жучној и 

мокраћној бешици, кичменој mождини и мозгу [23,24,41]. У патологији ове врсте 

пронађене су и озбиљне хеморагије на површини коже инфицираног шарана, те је 

ово оболење названо и хеморагична телоханелоза [43]. 

 

Запалење рибњег мехура – сфероспоридиоза 

Клинички знаци болести појављују се тек у хроничним фазама болести 

запалења рибљег мехура у 45 до 60 дану живота јединки [41]. Младунци пливају 

некоординисано, окупљају се на доток свеже воде, очигледна је надутост трбуха и 

црвенило аналног отвора. Прве уочљиве промене у току ЗРМ су на рибљем 

мехуру у виду тачкастих крварења и замућења зида мехура као и проширење 

капилара. У каснијем стадијуму замућење зида мехура се проширује а присутна су 

крварења и на спољоњој опни зида. У следећој фази уочава се ексудат у лумену 

мехура и ширење запаљенског процеса са уочљивим прираслицама мехура и 

околног ткива. У хроничном току болести зид рибљег мехура знатно је задебљао, 

оштећена је задња комора и наступа перитонитис [36]. 

У почетној фази болести у зиду рибљег мехура могу се утврдити К протозое, 

периваскуларно и у зидовима проширених крвних судова. У даљој фази болести 

растресито везивно ткиво је едематозно, инфилтрирано ћелијама запаљенског 

процеса, епителне ћелије пролиферишу а појављују се и крварења на спољном 
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зиду. У субакутној фази К протозое присутне су само повремено, а слојеви зида 

пре свега растресито везивно ткиво инфилтрирано је гранулоцитима. У 

хроничном току болести не могу се наћи К протозое у зиду рибљег мехура [41]. У 

зиду мехура налазе се распаднути еритроцити у великом броју а присутне су 

значајне дегенаративне промене и прорастања везивноткивним влакнима. 

Унутрашњи и спољни зид мехура повезани су са ангиофибробластичним ткивом и 

садрже бројне бактерије [36]. 

Сфероспоридиоза шкрга 

 Сфероспоридиоза шкрга је оболење риба изазвано паразитом 

Спхаероспора molnari који напада шкрге и кожу. Прво појављивање 

сфероспоридиозе шкрга код шаранских младунаца утврђено је у Мађарској још 

1972, затим у Чешкој и Пољској, док је код нас оболење присутно од средине 

осамдесетих година прошлог [36].  Молнар, који је први је изучавао патогени 

ефекат овог узрочника најпре га је идентификовао као Sphaerospora carasi. Чешки 

истраживачи Лом ет Дyцова детектовали су узрочника сфероспоридиозе шкрга из 

шкржног материјала оболелих младунаца шарана помоћу хистолошке секције 

ткива и предложили да се паразиту да име Sphaerospora molnari. Ово оболење је 

доста често код младунаца рибњачког шарана и амура при чему интензитет 

инфестације може достићи чак и до 100%. На шкргама су присутни развојни 

стадијуми и зреле споре што се могло уочити на стратификованом епителу 

шкржних филамената. Споре инвадирају епител и формирају велике кластере. 

Акумулација  развојних стадијума и зрелих спора присутна је и код двоструког 

слоја епителних ћелија које покривају секундарне ламеле, и то најчешће између 

унутрашњег и спољашњег омотача изазивајући тако дистензију ткива. Заражене 

ламеле подлежу некрози што доводи до кретања спора према споља. Величина 

спора износила је 10 x 10 μм [41]. Клинички оболење се манифестује појавом 

беличастих депозита на шкргама као последица агрегације паразита на њима, при 

чему паразити могу да заузму и до 80% површине слојевитог епитела, 

прекривајући плочице и лукове шкрга. Притисак паразита који се размножавају је 

такав да врши ћелијску деформацију ткива и на крају се уочава истанчаност 

цитоплазме ћелија шктжног епитела у облику мреже. Пошто споре прекривају 

највећи део респираторног епитела, смањују отпорност организма и стварају 
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услове за развој других узрочника оболења (првенствено трематода) што 

Sphaerospora molnari сврстава у патогене паразите [36]. 

 

Миксоспоридиоза (Злоћудна анемија шарана) 

Злоћудна анемију присутна је је на већем броју наших рибњака, понекад у 

веома интензивном облику [41]. У тим случајевима младунци су били изразито 

кахектични, очију упалих у орбиту, скупљали су се на доток свеже воде, заривали 

у муљ и тако угињавали. Хематолошки параметри код оболелих младунаца били 

су 3-4 пута нижих вредности од параметара здравих риба. Губици код тежих 

облика оболења износили су и до 95%. Оболење по правилу веома је изражено 

када се младунци гаје са старијим категоријама риба или се гаје у објектима 

намењеним за зимовање конзумне рибе [41]. 

 

3.8. ХИСТОПАТОЛОГИЈА  МИКСОСПОРИДИОЗА 
  

 Хистолошки налаз повезан са Thelohanellus инфекцијом веома је 

карактеристичан. Развој цисти започиње на површини ћелијског омотача који 

покрива хрскавичаве зраке пераја. Ратуће цисте смештају се у слободно везивно 

ткиво које формира дебели зид око цисте који потиче од домаћина. Такође је 

карактаристична и појава хрскавичавих острва у везивном ткиву, која формирају 

зид цисте. Цисте разарају хрскавичаве зраке, иако нису директно повезане са 

њима. Структура зрака које се налазу у близини цисти подвргнрта је променама. 

Погођени зраци се ломе вероватно због тога што притисак изазван великим 

цистама доводи до губитка равнотеже пераја приликом кретања рибе. 

Хрскавичава острва лоцирана у фиброзном зиду цисте не могу бити повезана са 

дезинтеграцијом зрака. Ова острва имају функцију да стежу зид цисте и производ 

су перихондријалних ћелија везивног ткива.  

 Формирање интерцелуларног површинског омотача који се састоји од 

дебелог хијалиног материјал око ектоплазме цисте је изненађујуће. Ово се ствара 

око истих ћелија које окружују цисту на месту њеног формирања.  Ова хијалина 

капсула обезбеђује значајну стабилност, нарочито великим цистама, и заједно са 

фиброзном капсулом превенира њихову превремену руптуру [23,42]. 



Радован Анђелић Дипломски рад Преглед литературе 

25 
 

 

3.9. ДИЈАГНОСТИКА 
 

Дијагноза миксоспоридиоза поставља се на основу клиничких промена, 

узимајући у обзир врту рибе и ткива која су захваћена променама, микроскопски 

на основу налаза спора у промењеним деловима односно цистама које су 

карактеристичне односно припадају одређеној врсти паразита и на основу 

патохистолошких промена. У скорије време могућа је и дијагностика помоћу 

молекуларних метода. 

За детерминацију или опис користе се свеже споре, у изузетним 

случајевима могу се користити споре фиксиране у 10 % формалину. Водич за 

опис спора дали су Lom et Аrthur [52], а метод мерења спора установио је 

Schulman [16]. Важан је облик споре и њених делова, потребан је добар цртеж а 

веома је пожељна микрофотографија. 

Потребно је забележити следеће:  

- присуство или одсуство интеркапсуларних процеса   

- шаре на површини омотача 

- ток линије спајања 

- присуство мукозног омотача на површини споре 

- присуство и изглед полисахаридних резерви у спороплазми (тзв. јодофилне 

вакуоле) 

- положај и број (1 или 2) спороплазме 

- број и распоред завоја умотаног поларног филамента 

- позиција поларних капсула  

- присуство израштаја или продужетака на омотачу 
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Код бивалвуларних спора  са поларним капсулама смештеним на једном и 

другом крају дужина је растојење између врха и супротног краја. 

Перпендикуларно са дужином је ширина која се мери у равни спајања, док се 

дебљина мери перпендикуларно у односу на спојну раван. Врло често аутори дају 

да је ширина већа од остале две димензије, док је то уствари дебљина. 

Молекуларне технихе које се користе за дијагностику миксоспоридиоза су 

такође могуће али ретко се примењују. Један од првих радова на том пољу била је 

публикација у којој су помоћу 18S rDNA секвенционирања, молекуларно 

потврдили род Thelohanellus [43]. Представљена је и метода која се базира на ДНК 

секвенционирању малих субјединица РНК (ssr RNA). Они су упоређивали две 

врсте Thelohanellus xinyangensis и Thelohanellus kitauei присутне код шарана које 

су морфолошки биле различите, а након анализа њихове секвенце су биле 

идентичне што указује да је у питању једна, а не две врсте паразита [54]. 

Молекуларна идентификација и Real-time Quantitative PCR (qPCR) 

Thelohanellus kitauei изолованог из Израелског шарана (Cyprinus carpio nudus) 

урађена је тако што су клонирали 18S rRNA ген T. kitauei и урадили молекуларну 

идентификацију поредећи његове секвенце са секвенцама других миксоспоридија 

[55]. 

С обзиром да постоји могућност да су неке врсте синоним са неким 

другима,  ако методологије на бази ДНА постану уобичајене постоји потреба да се 

врсте поново прегледају  и да се утврди њихова стварна припадност [54]. 
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3.10. ТЕРАПИЈА И ПРОФИЛАКСА 
 

 Током огледа за превенирање и лечење миксоспоридиоза установљено је да 

нитрофурански препарати делују повољно на сузбијање узрочника 

сфероспоридиозе (упале рибљег мехура) [41]. Употребу хемотерапеутика код 

оболења изазваних миксоспоридијама описали су многи истраживачи 

[56,57,44,58,59,60,61], при чему је забележено је да је једино фумагилин ефикасан. 

Фурански и нитрофурански препарати имају велику каренцу и изивају тератогене 

ефекте па се једино могу употребљавати у превенирању и терапији оболења 

једногодишњих шаранских младунаца, док је то код конзумних категорија 

објективно неприхватљиво. Опрез постоји нарочито због околности када се 

обавља гајење више старосних категорија у једном објекту. 

 Контрола овог оболења и даље се базира на придржавању технолошких мера 

које поспешују добре амбијеталне услове, а оптималним насадом и 

избалансираном исхраном обезбеђује се добра кондиција и повољно здравствено 

стање риба [11]. Примена основних прифилактичких мера као што су исушивање, 

измрзавање, механичка обрада тла и дезинфекција са препаратима креча има 

најбоље ефекте у смањењу појављивања миксоспоридиоза и губитака [10,11,62]. 
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4.0. ЗАКЉУЧАК 
 

 

На основу прегледане и консултоване литературе могу се извести следећи 

закључци дипломског рада: 

 

1. Миксоспоридиозе се јављaју код шаранских риба и клинички се уочавају 

на различитим огранима и ткивима укључујући кожу, пераја, централни 

нервни систем и др. и наносе значајне штете шаранском рибарству широм 

света, па тако и у нашој земљи. 

2. Доказано је преношење миксоспоридиоза са олигохета на рибе и са риба на 

олигохете. 

3. Преваленца миксоспоридијалних инфекција може јако да варира. Она 

понекад може бити врло висока (до 100 %),  а некад може бити 

инфицирано само неколико риба у јату. 

4. Млађе јединке су генерално осетљивије на инфекцију, и већина болести се 

чешће јавља код њих. 

5. Дијагноза се поставља на основу клиничке слике и налаза спора у 

плазмодијумима, које су карактеристичне за одређену врсту или ткивима. 

6. Фурански и нитрофурански препарати имају велику каренцу и изивају 

тератогене ефекте па се једино могу употребљавати у превенирању и 

терапији оболења једногодишњих шаранских младунаца, док је то код 

конзумних категорија објективно неприхватљиво. 

7. Контрола овог оболења се базира на придржавању основних санитарно–

профилактичких мера као што су исушивање објеката, измрзавање, 

механичка обрада тла и дезинфекција гашеним, негашеним и хлорним 

кречом. 
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