
 
 

 شدِن غشای مخاطی، آسيب به بافت مخاطی کنده  

  
 

                                                     
  

دھند، برای  ھای مختلف نشان می ھا به کنده شدن بافِت مخاطی خود تحت شرايط مختلف واکنش ماھی

شود. کنده  بروز ھمين نتايج میمثال، تغييرات ناگھانی و شديد در سطح نمک. تغيير در شرايط آب باعث 

که بافِت آسيب ديده بالفاصله ترميم شود،  آيد، منوط به آن شدن غشای مخاطی خود مشکل به حساب نمی

تواند  می JBL Acclimol  شود. افزودن ھا می لانگ چرا که چنين ترميمی مانع از عفونت و وروِد برون

شود، بھتر آن است که وقتی  آلوده می 1انگل ک برونغشای مخاطی را ترميم کند. ھنگامی که ماھی به ي

رسانايی آب  JBL Ektol Crystalکند. افزودن  غشای مخاطی ترميم شود که ميزان نمک آب تغيير پيدا می

شود که ماھی به ترميم بافت مخاطی واکنش نشان بدھد.  دھد، و باعث می را (غلظت نمک) افزايش می

ھا را درون آب  توان آن اگر انگل در بافِت مخاطی ماھی جای گرفته باشد، از درون آن بيرون آمده و می

  نابود کرد. 

                                                         
  
  
 

                                                            
1 Ectoparasite		



  :دستورالعمل درمان  

 JBLروش استفاده از  Ektol Cristalرا از درون فيلتر بيرون   : پيش از استفاده، زغال(کربن) فعال

  اکسيد کربن نيز بايد خاموش شود.   با دی  خيزسازی و حاصل UV‐Cبياوريد. وسائل 

ليتر آب در روز اول، سوم، و پنجم. در صورت لزوم، ھمين روند را پيش  100ليتر در ھر  ميلی 10ُدز: 

گرم از  5درصد از آب تکرار کنيد. يک قاشق چايخوری برابر با حدوداً  50الی  30از عوض کردِن 

JBL Ektol Cristal درجه  8بناتی درصد از ُدز دارو که مشخص شده بايد در آب با سختی کر 75. تنھا

d  درجه  15استفاده شود. اگر سختی کربناتی آب بيشتر ازd  درصد  125شود، ُدز مورد نظر بايد تا

  افزايش پيدا کند. 

کند و  مالحظات مربوط به طوِل مدت درمان: معموالً ماھی بيمار پس از مصرف اين دارو بھبود پيدا می

رود (يعنی بعد از سه ُدز). در صورِت  امل از بين میھای بيماری پس از يک بار درمان به طور ک نشانه

  توان به شرح فوق دوباره عمل نمود.  ھا، می دادن ُدز نياز به ادامه

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

دليل توصيه ما اين است که فيلتر را تا  شود. به ھمين اثر شدِن درمان می اند تا حدودی باعث کم نشده

کننده باقی بمانند). در طول  ھای نظافت حدودی نظافت کنيد (و البته نه به طور کامل تا درون آن باکتری

  ھا به ميزان اندک غذا بدھيد.  مدِت درمان به ماھی

در صورت افزايش بيش از اندازه ُدز، وقفه يا قطع دارو: در صورِت افزايش بيش از اندازه ُدز دارو، 

نصف آب آکواريوم بايد عوض شود. اگر يک ُدز فراموش شود، بايد به محض ممکن به آب اضافه شود، 

  و درمان طبق دستورالعمل اضافه پيدا کند. 

                                                         

  :پس از درمان  

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

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



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

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

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

  شين شوند.اند جان ديده کننده که آسيب نظافت

 JBLروش استفاده از  Acclimol :10 ليتر آب (تنھا در آب شيرين، چرا که  40ليتر در ھر  ميلی

  ليتر در ھر سه ليتر آب.  ميلی 1دھند). در طول مدت انتقال:  اسکيمرھای آب شور واکنش شديد نشان می

                                                     

 

 :تشکيل مخاط 

                                                    
  

دھد، برای مثال در ھنگام تغيير ناگھانی و  ماھی به تشکيل مخاط تحت شرايط مختلف واکنش نشان می

ھای آبشش با افزايش  گيرند و ِکرم ھايی که در پوست جای می انگل شديد ميزان نمک. البته، ماھی به برون



شود به بافت  دھند. در چنين حالتی، توليد افزايش يافته مخاط محدود می ش نشان میتوليد مخاط واکن

دھد که از  ھای آبشش). ماھی توليد مخاط را برای آن افزايش می اپيتليوم آبشش (يعنی سطح فيالمان

افزايش  شود. در نتيجة اند خالص کند، اما با اين کار موفق نمی ھايی که به اپيتليوم خود را چسبانده کرم

شود و جانور نيز به اين مسئله واکنش نشان  ھا محدود می توليد مخاط انتقال اکسيژن از طريق آبشش

برد (برای اطمينان از کافی بودن اکسيژن آن را با استفاده  دھد و سرعت تنفس خود را شديداً باال می می

  وارسی کنيد).  JBL Oxygen Test Set O2از 

) و با استفاده از ميکروسکوپ تشخيص داد. smearبا استفاده از معاينه اسمير (توان  اين بيماری را می

صورت بگيرد.   JBL Ektol Cristalاگر بر روی پوست مخاط زيادی تشکيل شده باشد، درمان بايد با 

  JBL Gyrodol 2اما اگر کرم آبشش باعث تشکيل مخاط در آبشش شده باشد، درمان بايد با استفاده از 

  بگيرد.صورت 

تواند به طور کل باعث ترميم بافت مخاطی شود. برای اين مسئله بايد درمان  می JBL Acclimolافزودِن 

  ليتر آب تکميل شود.  40ليتر در ھر  ميلی 10با ُدز  JBL Acclimolبا 

 

 

 




