
  

 1اسھال خونی بھاری ،SVC 2(اسھال خوبی بھاری ماھی کپور)، اسھال خونی، اريترودرماتيت  

 

ھای  ھايی که جزء دسته ماھی دو بيماری شديداً ويروسی در ماھی وجود دارد (به خصوص در ماھی

) است. عامل ايجاد KHV، که در ترکيب با ويروس تبخال ماھی کوی )3باشند مانند ماھی کوی کپور می

) است. اين بيماری معموالً در فصل بھار Rhabdovirus carpio )RNS virusآن ويروسی به نام 

ھای اين  دھد. نشانه گراد و بيشتر است رخ می درجه سانتی 20تا  10ھايی که دمای آب آن  و در برکه

اھی اوقات آبی شدن چشمان، و باد ھا)، رفتار خونسرد، و گ ھای خون روی پوست (بر لبه باله بيماری لکه

توانند ھمچنان ناقل  برند می ھايی که از اين بيماری جان سالم به در می کردِن حفره شکمی است. ماھی

 . ھا را ھم نداشته باشند ويروس بيماری باشند و ھيچ کدام از اين نشانه

  در حال حاضر ھيچ درمان مستقيمی با دارو برای اين بيماری وجود ندارد. 

دار  ويتامين JBL Atvitolمھم  اين است که شرايط نگھداری ماھی بھتر شود. مواد غذايی با استفاده از 

درجه  20شود اگر دمای آب را به بيشتر از  شود و اين کار بسيار سودمند واقع خواھد شد. گفته می

ھای  اليتر دامپزشک متخصص بيماری گراد برسانيد در درمان تاثير خواھد داشت (دکتر ساندرا لِش سانتی

). اسھال خونی بھاری در آلمان گزارش شده است. اين تنھا به DATZکتاب اکواريم  –ماھی کوی 

  خورد.  یکنند نم ھای از خانواده کپور را نگھداری می منظور ثبت آماری است، و به درد کسانی که ماھی

  

                                                            
1 Spring	Viraemia	
2 Erythrodermatitis		
3 Koi	



 ھای ناشی از گازگرفتن زخم  

                                          

ای ماھی ديگر را در آکواريوم  ھا، ممکن است يک ماھی از گونة تھاجمی يا منطقه در دعوای بين ماھی  

يا برکه در شرايط مقيد گاز بگيرد و زخمی کند. اين مسئله ھمچنين ممکن است زمانی اتقال بيافتد که 

تر ھستند  ھای ضعيف اھیھای ديگر جدا نشده باشند، چنان که م ھا از گروه ماھی ھايی از ماھی چنين گونه

توان باعث  بينند. افزودن چند ماھی جديد می تر آسيب می ھای قوی چندين بار و گاه و بيگاه توسط ماھی

واردھا نيز صورت بگيرد.  ھا جلب شود و اين کار در مورد تازه ھای قوی تر به آن شود که توجه ماھی

شود و اغلب با استفاده از درمان آبی  می ھای ناشی از گاز گرفتگی به ندرت باعث مرگ و مير زخم

ھا در آن جايی برای خود پيدا  شوند. اگر بھداشت آب نامناسب باشد، و باکتری و قارچ مناسب خوب می

ھای  ھای ناشی از گاز گرفتگی ممکن است به بيماری شود. در نتيجه، زخم کنند اين مسئله حائز اھميت می

  از عفونت باکتريايی و قارچی بروز کنند.  ھای ناشی ديگر تبديل شود و بيماری

ھای از قبل موجود در  ھای تازه وارد در مقابل ماھی اقدامات پيشگيرانه بايد به انجام برسد تا ماھی

ای جديدی  آکواريوم محافظت شوند. برای مثال درون آکواريوم طوری طراحی شود که مرزھای منطقه

وش شوند، يک پانل جداکننده به طور موقت درون آکواريوم ھای درون آکواريوم خام ايجاد شود، چراغ

تواند مفيد  ھا می ھايی برای مخفی شدن اين ماھی قرار دھيد، و مانند آن. پوشش گياھی انبوه، و ايجاد محل

  باشد. 

ھا جدا شود، درغير اين  البته اگر ماھی قبالً گاز گرفته شده باشد، ماھی ضعيف مزبور بايد از باقی ماھی

ھا واقع خواھد شد. اگر يک آکواريوم ديگر نداريد، از يک جعبه  رت باز ھم مورد حمله ديگر ماھیصو

استفاده کنيد) و اين کار به  JBL N-BOXيا  JBL BabyHome pro Airريزی  مخصوص تخم

ھای مختلف ماھی ھم  تواند به شما کمک کند (بايد به مسئله فضای مورد نياز زندگی گونه طور موقت می

  توجه داشته باشيد). 



بسيار  JBL Acclimolمحافظت و ترميم سريع بافت مخاطی که شديداً دچار صدمه شده با استفاده از 

  کند.  حائز اھميت است چرا که از عفونت جلوگيری می

ھای ناشی از گازگرفتگی زمانی بايد درمان شود که خود در نتيجه رشد باکتری يا قارچ باعِث بروی  زخم

  ھای ثانويه شوند.  عفونت

 ھای قارچی ثانويه: درمان بيماری  

ھای پنبه  ھا به سادگی قابل مشاھده است چرا که به شکل گلوله عفونِت قارچی و آلودگی به قارچ در ماھی

  درمان کرد.  JBL Fungolتوان با استفاده از  ھا را می ابل مشاھده ھستند. اين بيماریدر بدن ماھی ق

 

 ھای قارچی ثانويه:  دستورالعمل درمان عفونت  

: پيش از استفاده کربن (زغال) فعال را از داخل فيلتر بيرون بياوريد، JBL Fungolروش استفاده از 

  اکسيد کربن را خاموش کنيد.   با دی  خيزسازی و حاصل UV-Cھای  دستگاه

  ليتر آب.  40ليتر در ھر ھر  ميلی 10ُدز: 

اگر الزم باشد که باز ُدز دارو ادامه داده شود، بايد در روز سوم، و پنجم و به ھمين منوال ادامه داده 

  شود. درصد از آب نيز بايد عوض  50تا  30شود. بالفاصله پس از افزودن ُدز نيز 

به طور عادی، بھبود يا حتی از بين رفتن آلودگی قارچی پس از يک تا  :مالحظات مربوط به مدِت درمان

  توان ُدز دارو را ادامه داد.  گيرد. در صورت لزوم طبق شرح فوق می دو روز صورت می

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

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

تر را عوض کنيد، چرا که پيش از استفاده نظافت شوند. شايد حتی بھتر باشد که پيش از استفاده مديوم فيل

توانند خارج از بدن ماھی نيز برای مدت زمان طوالنی زنده باقی بمانند. در طول  ھای قارچ می ھاگ

  مدِت درمان به ميزان اندک ماھی بيمار را تغذيه کنيد. 



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

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. 

 :دستورالعمل درماِن عفونت باکتريايی ثانويه 

  خيزسازی و حاصل UV-Cرا از درون فيلتر بيرون بياوريد. وسائل   مدِت استفاده، زغال(کربن) فعالدر

ھا را نيز خاموش  ozoniserھا و  اکسيد کربن نيز بايد خاموش شود، و در آب شور نيز اسکيمر  با دی

اريوم ھوادھی شود. ھم زدن آب بايد درون آکو کنيد. در طول مدِت درمان با استفاده از سنگ ھوا يا به

درصد آب بايد عوض شود. دارو بايد در صبح به آب اضافه شود و  50پيش از استعمال دارو نيز 

  ھا در طول اين مدت تحت نظارت باشند.  ماھی

ليتر  ميلی 10را به شيوه زير اضافه کنيد، مگر آن که طور ديگری تجويز شده باشد:  JBL Fluidمايع 

الزم است که اين ُدز را ادامه دھيد، در روز پنجم ھمين ميزان به آب از اين ليتر آب. اگر  40در ھر 

درصد از آب را عوض کنيد. در آبی که  50تا  30دارو اضافه کنيد. بالفاصله پيش از اين کار بايد 

درصد از ُدز را اضافه کرد. اگر سختی کربناته  50است تنھا بايد  dدرجه  8دارای سختی کربناته زير 

  درصد افزايش پيدا کند.  125باشد، اين ُدز بايد به  dدرجه  15ر از بيشت

ليتر آب  100ليتر در ھر  ميلی 10يافته به ميزان  زا از ُدز کاھش ھای جوان و ماھی کيل زنده در ماھی

استفاده کنيد. اگر الزم باشد که ُدز مزبور را ادامه بدھيد، در روز پنجم به ھمين ميزان ُدز دارو به آب 

درصد از آب آکواريوم عوض  50تا  30اضافه کنيد. بالفاصله پس از افزودن ُدز مزبور الزم است که 

  شود. مالحظات مربوط به سختی کربناتی آب نيز بايد متناسباً رعايت شود. 

ھای مسئول  باعث صدمه شديد به باکتریJBL Ektol Fluidتصفيه و تغذيه در طول مدِت درمان: 

ھا) درون محيط فيلتر نيز  زا (پاتوژن جايی که عوامل بيماری آورند. از آن وارد می نظافت درون فيلتر

کنيم که فيلتر را به طور کامل نظافت کنيد، يا بھتر است که مديوم فيلتر را  مانند، توصيه می زنده باقی می

ول مدِت درمان تعويض کنيد. آکواريوم بايد زمانی که فيلتر درون آن نيست به خوبی ھوادھی شود. در ط

  مورد نظر غذا کم بدھيد.   بايد تا حد ممکن به ماھی

  ) نصف آب آکواريوم را عوض کنيد. overdoseدر صورت افزايش بيش از اندازه ُدز (

 

  



  :پس از درمان 

 JBL Carbomecپس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال (

active ساعت آب را تصفيه کنيد تا باقی مانده دارو از بين برود. پس از اين مدت  24) برای مدت

ليتر در  ميلی JBL Denitrol )250به فيلتر يا  JBL FilterStartزغال را بيرون بياوريد. افزودن 

  ن شوند. اند جانشي ديده کننده که آسيب ھای نظافت کند تا باکتری ليتر) درون مخزن آب کمک می 150ھر 

 48آيد. در  کنيد، آب مخزن به رنگ سفيد شيری در می را به آب اضافه می JBL Denitrolھنگامی که 

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

  گردد. که از فيلتر جريان آب به آرامی باز می

، ميزان JBL Denitrolو  JBL FilterStartھای نخست پس از افزودِن  در طول مدت درمان و روز

 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

  مخزن آب در ُدز بااليی افزوده شود.

 کمبود يد  

تواند اغلب به واسطه برآمدگی تومور شکل  کمبود يد می

ھا در ناحيه آبشش ماھی است. برای مقابله  ھا در ماھی قابل شناسايی شود. اغلب اين برآمدگی و رشد آن

ر تغذيه ماھی تعادلی ايجاد کرد. افزودِن توان در بلند مدت به آب ماھی يد اضافه کرد و د با کمبود يد می



JBL Tropol ھای  کند. تنھا ھنگامی که ماھی را آب به آب مخزن به طور منظم يد فعاِل آب را تامين می

برای افزودن يد  JBL Tropolکنيد، نبايد از  قليايی مثل آب درياچه ماالوی يا درياچه تانگانيکا صيد می

 JBL NovoGranoVertيا  JBL NovoVertھايی مانند  ی بايد از مکملاستفاده کنيد. تحت چنين شرايط

mini CLIC  استفاده کنيد. مواد غذايیJBL   مانندJBL Maris  وJBL MariPearls CLICK  از درصد يد

  .ھا باالست ھای حاوی يد در آن بيشتری برخوردارند چرا که غلظت جلبک

ليتر آب در مرحله  40ليتر در ھر  ميلی 10 (تنھا در آب شيرين):  JBL Tropolروش استفاده از  

  روز يا پس از آن بايد آب عوض شود. 14نخست، و ھر 

 

 تومورھا  

تومورھا ممکن است بدخيم باشند يا خوش خيم. اما ھرگونه اظھارنظری در اين زمينه در خصوص 

احی توسط دامپزشک مجرب از بين ھا کار دشواری است. تومورھا تنھا با استفاده از عمل جر ماھی

  روند.  می

 

 




