gingivitis zánět dásně
glaucoma zvýšená tenze očního bulbu
glomerulonephritis zánět ledvinových klubíček
glomerulonephritis non purulenta nehnisavý zánět
ledvin
hemivertebra změny v poloze páteřních obratlů
hepatitis zánět jater
hepatitis virosa coypu virový zánět jetr u nutrií
hernia cerebralis výhřez mozku
herpes tonsurum lysyvý opar
histoplasmosis histoplazmóza
hydrocephalus internus vodnatelnost mozkových
dutin
hydrophthalmus zvětšení očníhu bulbu
hydrops ascites břišní vodnatelnost
hydrops congenitalis universalis celková vodnatelnost mláďat
hyperthermia tepelný úžeh
hypogalactia nedostatek mléka
hypogalactia post partum nedostatek mléka po
porodu
hypoplasia nedostatečné vyvznutí
hypoplasia testis nedostatečný vývin varlat
hypothermia podchlazení
hypotrichia localis místní lysivost
hysterectomia vytětí celé dělohy
impotentia generandi neschopnost plodit
incarceratio uskřinutí střeva
incontinentia urinae podmáčení bříšek
infantilismus nevyvinutí pohlavního ústrojí
insolatio úžeh
insufficicentia cordis srdeční slabost
insufficientia vasorum cévní slabost
intoxicationes otravy
invaginatio zasunutí střeva do části sousední
iritis et chorioditis zánět duhovky a cévnatky
keratitis zánět rohovky
klebsiellosis klebsielóza
leptospirosis leptospiróza
leucoencephalopathia mustelarum leukoencefalopatie norků
listeriosis listerióza
lutreola vison norek americký
lymphangionitis et lymphadenitis nemoci mízních
cév a mízních uzlin
lyssa vzteklina
mastitis zánět mléčné žlázy
meningoencephalitis Aujezskyi Aujezskyho nemoc
meteorismus plynatost
metoestrus poříjová fáze
metritis zánět dělohy
microsporosis mikrosporóza
morbus Aujezskyi Aujezského nemoc
morbus aleutica lutreolarum aleutská nemoc
mortalitas embryonalis časné odumérání zárodků
mycosis nemoci vyvolané plísněmi

myiasis invaze larvami much
myocarditis zánět srdečního svalu
myocastor coypus nutrie říční
myodegeneratio cordis degenerace srdečního svalu
nanosomia zakrslost
narcosis znecitlivění
necrobacillosis nekrobacilóza
nephritis zánět ledvin
nephritis interstitialis zánět vaziva ledvin
nephrosis degenerace ledvin
nocardiosis nokardióza
nyctereus procyonoidea psík medvídkovitý
obesitas chorobné zlutčnění
obstipatio et dilatatio ventriculi rozšíření a přeplnění žaludku
obstipatio intestini zácpa
obturatio intestini zácpa
odontolithiasis zubní kámen
oedema malignum maligní edém
oedema pulmonum edém plic, otok plic
oestrus říje
oligospermia mrtvé nebo inaktivní spermie
orchitis zábětlivé změny na varlatech
os penis pyjová kost
osteodystrophia fibrosa fibrózní dystrofie kostí
osteomalacia měknutí kostí
othaematoma krvácení do ušního boltce
otitis externa zánět zevního zvukovodu
otodectosis ušní prašivina
papillomatosis infectiosa infekční papilomatóza
paradentosis paradentóza
paraphimosis zaškrcení žaludu
paratyphus salmonelóza
partus immaturus zmetání
partus praematurus předčasný porod
parvovirosis canum parovirový zánět střev u psů
pasteurellosis pasteurelóza
per os dutinou ústní
pericarditis zánět osrdečníku
pericarditis exsudativa zánět z osrdečníku
periodentitis zánět okolí zubního kořene
perionitis zánět pobřišnice
periostitis purulenta zánět alveolárního periostu
peritoneum pobřišnice
phimosis zúžení předkožky
piroplasmosis piroplazmóza
plasmocytosis aleutská nemoc
plasmocytosis mustelarum aleutská nemoc
pleuritis zánět pohrudnice
pneumonia verminosa plicní červivost
polydontia abnormalita v počtu zubů
posthitis zánět sliznice předkožky
procyon lotor mýval
prognathia předkus
prolapsus penis výhřez pyje
prolapsus recti výhřez konečníku
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prolapsus uteri výhřez dělohy
prolapsus vaginae výhřez pochvy
proosterus předříjová fáze
pseudomonadosis pseudomonádová infekce
pseudomonas aeruginosa původce pseudomonádové
infekce
pseudotuberculosis pseudotuberkulóza
putorius eversmani furo fretka
pyelitis zánět ledvinné pánvičky
pylonephritis zánět ledviny a pánvičky
pyodermia neonatorum catulorum lutreolarum
infekční pyodermie mláďat norků
pyometra hromadění hnisu v děloze
rabies vzteklina
rachitis křivice
rhinitis zánět nosní sliznice
rhusiopathia červenka
ruptura hepatis roztržení jater
salmonellosis salmonelóza
scabies svrab, prašivina
siriasis tepelný úžeh
steatitis žloutnutí tuku
steatosis et degeneratio hepatis tuková infiltrace a
degenerace jater
stomatitis zánět sliznice dutiny ústní
streptococcosis streptokokóza
streptotrichosis nokardióza
strongyloidosis strongyloidóza
torsio ventriculi torze žaludku
torticollis zkroucení krku
toxoplasmosis toxoplasmósa
trichinellosis svalovčitost
trichocephalosis trichocephalóza
trichophagia okusování srsti
trichophytiais lysyý opar
trichostrongylosis vasovkovitost
tuberculosis tuberkulóza
tularaemia tularémie
tympania plynatost
tyrosinaemia herediataria syndrom hereditární
tyrosinémie u norků
ulcus ventriculi žaludeční vředy
urethritis zánět močové trubice
urolithiasis močové kaménky
urovahina hromadění moči v pochvě
vaginitis zánět pochvy
vena cephalica antebrachii podkožní žíla horní
končetiny
vena femoralis stehenní žíla
vena hepatis vrátniční žíla
vena jugularis hrdlení žíla
vena saphena růžová žíla
volvulus zauzlení střev
vulnera zranění
vulpes vulpes liška obecná

yersinia pseudotuberculosis původce pseudotuberkulózy
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