
 

 

 ھای پھن نماتودھا، کاپيالريا، کرم  

                                      

و کاپيالريا به  1ھای پھن (نماتودھا)، کرم کاماالنوس گونه شناخته شده از کرم 10.000در بين بيش از 

تواند  ھای عمومی زير می باشند. نشانه ھای شناخته شده مضر در آبزيان می طور خاص جزء ارگانيسم

ھای فوق الذکر باشد: ماھی دچار عفونت با وجود تغذيه خوب الغر و نحيف  دھنده عفونت از کرم نشان

کند، چرا که انگل به ديواره  شود. ھمچنين ھر از گاھی مدفوع سفيد رنگ و لزجی از خود دفع می می

شود. توجه  ھايی از روده نيز به ھمراه مدفوع دفع می روده ماھی مزبور آسيب رسانده است، و بخش

داران نيز باشد. به  تواند نشانه تغذيه نامناسب يا آلودگی به تاژک داشته باشيد که مدفوع سفيد رنگ می

ھای  ھای پھن باشد زمانی که با ديگر نشانه لودگی به کرمدھنده آ توان نشان ھمين دليل اين نوع مدفوع می

مانده در کف  شود. ماھی تک شود و از گله خود جدا می فوق ھمراه باشد. ھمچنين ماھی الغر و نحيف می

  کند.  رود و شروع به حرکات چرخشی می آکواريوم می

شود: از مقعد ماھی اندام انتھايی خلفی  نيز به سادگی شناسايی می Camallanus cottعفونت ناشی از 

ھای اين انگل را بيرون کند. به  خواھد الرو زند که به رنگ قرمز است، و با اين کار ماھی می بيرون می

تواند در ساير موارد بيماری را تشخيص بدھد.  استثناء کاماالنوس کوت، تنھا معاينه ميکروسکوپی می

  آورد. ھای پھن را فراھم می امکان کنترل کرم JBL Nedolاز استفاده 

  :دستورالعمل درمان  

ھا،  مھرگان مانند مرجان توجه داشته باشيد که از اين دارو نبايد در آب شيرين يا شوری که حاوی بی

قرار ھا، ميگو و مانند آن است استفاده کنيد. آکواريوم بايد به طور دائم در طول دائم تحت نظر  حلزون

                                                            
1 Camallanus	



ً  بگيرد. در صورت مشاھده واکنش درصد از آب آکواريوم  50ھای ناسازگارانه در ماھی بايد تقريبا

  بالفاصله تخليه شود. 

  خيزسازی و حاصل UV-Cرا از درون فيلتر بيرون بياوريد. وسائل   در مدِت درمان، زغال(کربن) فعال

ھا را نيز خاموش  ozoniserھا و  يز اسکيمراکسيد کربن نيز بايد خاموش شود، و در آب شور ن  با دی

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

  ھا در طول اين مدت تحت نظارت باشند.  ماھی

 ھای مويی (پيوک)، کرم نخی، و ديگر نماتودھا به جز روش استعمال دارو برای از بين بردن کرم

  ھای کاماالنوس:  کرم

درصد از آب را عوض کنيد. دارو را يک دفعه در حالی که آب به خوبی در حرکت است اضافه  50

  کنيد. 

روز صبر کنيد، و در طول اين مدت يا سنگ ھوا يا به ھم زدن آب، به خوبی آب را ھوادھی کنيد. در  9

 24شده به مدت  ستفاده از زغال فعالدرصد از آب آکواريوم را عوض کنيد، و بعد با ا 30روز دھم 

ساعت آکواريوم را تصفيه کنيد. پس از آن زغال را بيرون بياوريد. درمان نخست به اين صورت کامل 

  شود.  می

بعد از سه ھفته درمان را طبق روش فوق تکرار کندی تا زمانی که الروھای از تخم بيرون آمده نيز 

  نابود شوند. 

  کاماالنوس:   از بين بردن کرمروش استعمال دارو برای 

  درصد از آب را عوض کنيد.  50 

  دارو را يکدفعه به آب که به خوبی در حال حرکت است اضافه کنيد. 

نه روز صبر کنيد و در طول اين مدت آب آکواريوم را با استفاده از سنگ ھوا يا به ھم زدن آب به خوبی 

  ھوادھی کنيد. 

  عوض کنيد و درمان را طبق موارد فوق تکرار کنيد. درصد از آب را  80در روز دھم، 

ساعت  24درصد از آب را عوض کنيد و با استفاده از زغال فعال شده به مدت  30در روز سی ام 

  آکواريوم را تصفيه کنيد و پس از آن زغال را بيرون بياوريد. در اين مرحله درمان کامل شده است. 



در صورت استفاده از ُدز بيش از حد دارو، نصف آب بايد تخليه و تعويض شود. در صورتی که در 

درصد  50طول مدِت انتظار از ميزان آب مندرج در دستورالعمل برای درمان آب بيشتری عوض شود، 

  د. چه تشريح شده است بايد انجام شو از ُدز مندرج بايد دوباره اضافه شود. درمان اضافی نيز آن

  :پس از درمان  

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

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

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

  اند جانشين شوند..  ديده کننده که آسيب ھای نظافت باکتری

 (آکانتوسفاال) 3، خارسران2ھا، ترماتودھا کپلک  

 

خورد و مداوماً  شود، غذا نمی ھای عفونت: ھمچون عفونت به نماتودھا، ماھی دچار الغری می نشانه

ھا رخ بدھد  کند. آسيِب وارده به سالمتی ممکن است در حد وسيعی از ماھی فيد از خود دفع میمدفوع س

  يا تنھا يک ماھی کوچک را دچار خود کند. 

ھا به طور عام  دھند. حلزون ای دارند و يک يا چند ميزبان را تغيير می ترماتودھا چرخه حيات پيچيده

ھای واسط را از  ز ھمين روی مفيد آن است که اين ميزبانباشند. ا اولين ميزبان واسط ترماتودھا می

  توان از دام حلزون استفاده کرد.  آکواريوم بيرون بياوريم، و برای اين کار می

تواند در صورت لزوم انجام بگيرد. البته با کمک معاينه ميکروسکوپی  می JBL Gyrodol 2درمان با 

  ھا اطمينان حاصل کنيد.  ونتپيش از شروع درمان از ابتالء به اين نوع عف
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  :دستورالعمل درمان  

ھا،  مھرگان مانند مرجان توجه داشته باشيد که از اين دارو نبايد در آب شيرين يا شوری که حاوی بی

ھای بدون فلس (مانند گربه ماھی و ماھی لوچ) و  ھا، ميگو و مانند آن است استفاده کنيد. ماھی حلزون

د ممکن است به اين دارو حساسيت نشان بدھند. برای ھمين الزم است که اول ان ھايی که ضعيف شده ماھی

از يک نصف ُدز استفاده شود و بعد با دقت اين ميزان اضافه شود. آکواريوم بايد به طور دائم تحت نظر 

درصد از آب  50قرار داشته باشد. در صورت مشاھده ھرگونه واکنش ناسازگارانه ماھی به دارو بايد 

  يوم بالفاصله عوض شود. آکوار

  خيزسازی و حاصل UV‐Cرا از درون فيلتر بيرون بياوريد. وسائل   در مدِت درمان، زغال(کربن) فعال

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

  شود.درصد آب بايد عوض  50کنيد. پيش از استعمال دارو نيز 

 10ُدز دارو: بطری را برای مدت يک دقيقه به خوبی تکان بدھيد. اگر طور ديگری تجويز نشده باشد، 

ساعت. در  48ليتر آب. مدت زمانی که دارو بايد درون آب باقی بماند عبارت است از  40ليتر در  ميلی

ھم زدن آب ھوا وارد کنيد. يا به  4طول اين مدت به درون آکواريوم به خوبی با با استفاده از سنگ ھوا

  درصد از آب را عوض کنيد.  30پس از آن، 

موارد 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.

 :پس از درمان  

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

  را 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 FilterStartز انگل را از بين ببرد. افزودن ايمنی ماھی را تقويت کنيد و درمان جراحات ناشی ا

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

  .اند جانشين شوند ديده کننده که آسيب نظافت

                                                            
4 Air	stone	




