
  

  

 bellشود)/ ( شکل است و باعث کدری پوست می داری که قلب (انگل مژک 1کيلودونال

animalcules 4که قبالً به نام کوستيا 3داِر ايکتيوبودو ) يا انگل تاژک2يا انگل تريکودينا 
  شده است)  شناخته می

                                                     
داران تعلق دارند، و  ھای مژک تريکودينا درست ھمچون پاتوژن بيماری لکه سفيد به انگلکيلودونال و 

توان  برابر می 10ھا را به سادگی از بين برد. با بررسی ميکروسکوپی با بزرگنمايی  توان آن می

) چرخان شناسايی کرد. اين انگل دارای UFOرا به خوبی به شکل يک بشقاب پرنده ( 5تريکوديناکان

 6ھايی مانند ايکتيوپتيريوس است. تريکودينا اغلب به ھمراه پاتوژن μm 100الی  50قطری برابر با 

 JBLتوان با يک دارو درمان کرد به ھمين خاطر  شود. البته از آن جايی که ھر دو انگل را می ديده می

Punktol Ultra شود. به ھمين منوال  استفاده کرد، و مشکلی نيز ايجاد نمیتوان در اين خصوص  را می

شود. اين انگل باعث صدمه به بافت  دار پوست يافت می ھای مژک کيلودونال اغلب ھمراه با انگل

آيند.  ھای پوستی به حساب می ھا جزء انگل ، اين انگلTetrahymenaشود. درست مانند  زيرپوستی می

شود از  توان به ھمان روشی که برای بيماری لکه سفيد استفاده می ا میداران پوستی ر تمامی اين مژک

  بين برد. 

دار پوست لوبيا شکل است که  شده است يک تاژک ) ناميده میCostiaايکتيوبودو نکاتور که قبالً کوستيا (

شود. در بدن ماھی اين انگل اغلب پوشش سفيد و آبی دارد. در طول مدِت  باعث کدر شدن پوست می

يافته الغر و نحيف و سست شده و دست آخر خواھد مرد. اين پاتوژن برعکس  بيماری ماھی عفونت
                                                            
1 Chilodonella	
2 Trichodina	
3 Ichthyobodo	
4 Costia		
5 Trichodinacan	
6 Ichthyophthirius	



داران است، اما  تواند بدون ميزبان زندگی کند. اگرچه که ايکتيوبودو جزء تاژک ايکتيوپتيريوس نمی

  نابود کرد.  JBL Ektol Cristalدر ترکيب با نيم ُدز از  JBL Punktol Ultraتوان آن را با استفاده از  می

 

 :دستورالعمل درمان  

مھرگان در آب  تواند به بی بايد توجه داشت که اين دارو می JBL Punktol Ultraپيش از استفاده از  

شور آسيب بلند مدت برساند. به ھمين دليل، ماھی مورد نظر بايد جداگانه در يک حوضچه قرنطينه اگر 

ھا و مانند آن  رگان موجود در آب پيرين مثل ميگو و خرچنگمھ ممکن باشد تحت درمان واقع شود. بی

مھرگان را از محلی که درمان  ممکن است تحمل اين دارو را نداشته باشند. برای احتياط، بايد اين بی

ھايی که  ھای بدون فلس (مانند گربه ماھی و ماھی لوچ) و ماھی گيرد خارج کرد. ماھی صورت می

اين دارو حساسيت نشان بدھند. برای ھمين الزم است که اول از يک اند ممکن است به  ضعيف شده

  نصف ُدز استفاده شود و بعد با دقت اين ميزان اضافه شود. 

و  UV‐Cھای  پيش از درمان، بايد کربن (زغال) فعال را از درون فيلتر بيرون آورد، دستگاه

ستفاده از آب شور، اسکيمرھا و اکسيد کربن را خاموش کنيد، و در صورت ا  با دی  خيزسازی حاصل

ozoniser  .درصد از آب بايد پيش از استعمال عوض شود. توجه داشته باشيد  50ھا را نيز خاموش کنيد

  که اين دارو را بايد اساساً صبح به آب اضافه کرد و جانور را تحت نظارت قرار داد. 

  ُدز دارو و مدت استفاده از آن: 

ليتر آب در روزھای اول،  100ليتر در ھر  ميلی 10شود):  پوست می کوستيا (انگلی که باعث کدری

  ليتر آب در روز دوم و سوم.  100ليتر در  ميلی 10ھا:  سوم، پنجم، و ھفتم. تمامی ديگر انگل

 30درصد از آب نيز بايد عوض شود. افزايش دما تا  50تا  30بالفاصله پيش از ھر بار ادامه ُدز نيز 

خصوص  ھا (به مھره تواند به کار درمان کمک کند، منوط به آن که ماھی و بی یگراد م درجه سانتی



ھا) بتوانند تاثير آن را تحمل کنند. در موارد خاص که شدت بيماری باالست، درمان بايد طوالنی  مرجان

  تر از آن چه گفته شد صورت بگيرد. 

يکی که برای مدت زمان زيادی تميز تصفيه و تغذيه در طول مدت درمان: فيلترھای قوی از نظر بيولوژ

شود که فيلترھا  اند ممکن است تا حدودی امکان درمان را از بين ببرد. به ھمين دليل، توصيه می نشده

  پيش از استفاده نظافت شوند. در طول مدِت درمان به ميزان اندک ماھی بيمار را تغذيه کنيد. 

استفاده از ُدز بيش از اندازه، ايجاد وقفه يا قطع درمان: در صورت استفاده از ُدز بيش از حد دارو، 

نصف آب بايد تخليه و تعويض شود. اگر يک ُدز فراموش شود، بايد به محِض ممکن ُدز دارو به آب 

  اضافه شود، و درمان نيز طبق دستورالعمل ادامه پيدا کند. 

  :پس از درمان  

ساعت  24برای مدت   JBL Carbomec activeپس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال 

  آب را تصفيه کنيد تا باقی مانده دارو از بين برود. پس از اين مدت زغال را بيرون بياوريد. 

م (در آب شيرين) بريزيد تا سيست JBL Acclimolبعد از آن، برای مدت يک ھفته، روزانه يک ُدز از 

 JBL FilterStartايمنی ماھی را تقويت کنيد و درمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. افزودن 

کند تا  ليتر) درون مخزن آب کمک می 150ليتر در ھر  ميلی JBL Denitrol )250به فيلتر يا 

شود.  احياء می 7وارخ ھای ازت اند جانشين شوند و فيلتر با باکتری ديده کننده که آسيب ھای نظافت باکتری

  آيد.  کنيد، آب مخزن به رنگ سفيد شيری در می را به آب اضافه می JBL Denitrolھنگامی که 

، به داخل آکواريوم ھوادھی کنيد يا اطمينان JBL Denitrolساعت نخست پس از افزودِن  48در 

  گردد.  حاصل کنيد که از فيلتر جريان آب به آرامی باز می

، ميزان JBL Denitrolو  JBL FilterStartن و روزھای نخست پس از افزودِن در طول مدت درما

 1گيری کنيد. اگر ميزاِن نيتريت بيشتر از  آمونيوم/آمونياک و نيتريت را به صورِت روزانه اندازه

بايد به  JBL Denitrolدرصد از آب بايد بالفاصله عوض شود، و  50گرم در ليتر باشد، حدوداً  ميلی

  در ُدز بااليی افزوده شود. مخزن آب

                                                            
7 Nitrifying	Bacteria	 ساز باکتری شوره  



         
 




