
 

 

 4، پروتوپالينا3دار ، تاژک2، ھگزاميتا1بيماری حفره در سر، اسپيرونوکلئوس  

داری است که جزء گونه  بيماری حفره در سر ناشی از انگل تاژک

توان آن را به طور دقيق  باشد. تحت شرايط خاص، در حال حاضر نمی اسپيرونوکلئوس يا پروتوپالينا می

کنند به تکثير. اين  می کنند به تعداد زياد شروع می ھا ماھی زندگی دارانی که در روده مشخص کرد، تاژک

اند بر سر  ھايی که دچار کمبود مواد معدنی (مينرال) شده شود که رقابت شديدی بين ماھی میمسئله باعث 

شود تا بتواند به  مينرال خوراکی پيش بيايد. در نتيجه کمبود مواد معدنی، نخست بافت استخوان تجزيه می

ود دارد، تجزيه جايی که ماھی مواد استخوانی زيادی در قسمت سر خ مواد معدنی دست پيدا کند. از آن

  ھايی در سر قابل مشاھده خواھد بود.  دھد که به شکل حفره عمده در اين ناحيه رخ می

کنند. از  ترين سطح بدن ماھی حرکت می داران موجود در بدن ماھی به نزديک در ھمين حال، تاژک

آيند،  ه حساب میترين سطح از بدن ماھی ب اند نزديک ھايی که در سر ماھی شکل گرفته جايی که حفره آن

دار است. در  تاژک  ھا پيدا کرد. باعث اصلِی اين بيماری ھمين انگل توان در کف اين حفره ھا را می اين

شود.  ھا می داران باعث شکل گرفتِن اين حفره حقيقت، ترکيبی از کمبود مواد معدنی و تکثير شديِد تاژک

                                                            
1 Spironucleus		
2 Hexamita	
3 Flagellates	
4 Protoopalina	



تواند  ) ھمچنين سوء تغذيه می5(تيوبرکلوزيس ھای نخی، و باکترِی باعث سِل ماھی ھای پھن، کرم کرم

  ھا شود.  باعث شکل گرفتن اين حفره

شود که درصِد مواد مينرال (معدنی) در آب افزايش پيدا  باعث می JBL AquaDurافزودِن  درمان:

توانيد  ھای با سختی پايين تا کنون مشاھده شده است. شما می کند. بروز بيماری حفره در سر تنھا در آب

  مقابله کنيد.  JBL Spirohexolداران با استفاده از  با اين تاژک

  

  :دستورالعمل درمان  

: پيش از استفاده، زغال فعال شده را از درون فيلتر بيرون بياوريد، JBL Spirohexolروش استفاده از 

  اکسيد کربن را خاموش کنيد.  سازی با دی خيز ، و حاصلUV‐Cھای  دستگاه

ھای الزم را در يک ظرف که حاوی آب مخزن  ليتر آب. تعداِد قرص 20قرص در  1ُدز مورد استفاده: 

مخزن آکواريوم اضافه کنيد. مدِت ماندِن دارو در آب ھفت روز است. است حل کنيد. سپس محلول را به 

توانيد طبق دستورالعمل فوق در  درصد از آب را عوض کنيد. درمان را می 30پس از اين مدت، 

  صورِت لزوم روز ھشتم نيز تکرار کنيد. 

ھای  د اندک در رودهتوجه داشته باشيد که ھگزاميتا و اسپيرونوکلئوس به تعداد به طور معمول به تعدا

شود که ماھی به  ضرر وجود دارند. تا زمانی اين ھمزيستی انگلی می ھای بی ماھی به عنوان ھمزيست

ھای مراقبتی نادرست، و کمبود مواد الزم دچار ضعف شود. در چنين حالتی،  واسط عواملی مانند روش

کمبود مواد معدنی که معموالً به  شوند. يابند و منجر به مرگ ماھی می داران مزبور تکثير می تاژک

  شود ممکن است دليل مرگ ماھی برای مثال باشد.  ھايی در ناحيه سر می تشکيل حفره

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

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

                                                            
5 tuberculosis	



  :پس از درمان  

ساعت  24) برای مدت  JBL Carbomec active( 6پس 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. بعد از آن، 

(در آب شيرين) بريزيد تا سيستم ايمنی ماھی  JBL Acclimolبرای مدت يک ھفته، روزانه يک ُدز از 

  را تقويت کنيد و درمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. 

ليتر) درون  150ليتر در ھر  ميلی JBL Denitrol )250به فيلتر يا  JBL FilterStartافزودن 

ھای  ند و فيلتر با باکتریاند جانشين شو ديده کننده که آسيب ھای نظافت کند تا باکتری مخزن آب کمک می

کنيد، آب مخزن به رنگ  را به آب اضافه می JBL Denitrolشود. ھنگامی که  احياء می 7خوار ازت

، به داخل آکواريوم JBL Denitrolساعت نخست پس از افزودِن  48آيد. در  سفيد شيری در می

  گردد.  باز میھوادھی کنيد يا اطمينان حاصل کنيد که از فيلتر جريان آب به آرامی 

، ميزان JBL Denitrolو  JBL FilterStartدر طول مدت درمان و روزھای نخست پس از افزودِن 

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

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

  مخزن آب در ُدز بااليی افزوده شود.

                       

                                                            
6 Activated	carbon	
7 Nitrifying	Bacteria	 ساز باکتری شوره  



            

 

 
 
 
 
 
 




