
  

  ھا ھای ماھی بيماری

  :بيماری لکه ماھی؛ نام علمیIchthyophthirius multifiliis  ھمچون موسوم به

    ھای سفيد، بيماری سفيدک (ايک) بيماری لکه

                      
به  JBL Punktol Ultraتوان با استفاده از  که می است 1داران اين بيماری ناشی از انگل از گروه مژک

» محافظت«در ماھی توسط بافت مخاطی ماھی  2سرعت آن را از بين برد. از آن جايی که انگل

  تواند انگل را اين بين ببرد، چرا که انگل در داخل بدن ماھی رخنه کرده است.  شود، دارو نمی می

 JBLوز ازکه بتوان انگل را از داخل بدن ماھی بيرون آورد و از بين برد، کافيست که يک د برای آن

Ektol Cristal گيرد که مخاط ماھی  انجام می  بنيان برای آن -را به داخل آب بياندازيد. اين درمان نمک

ريزد. پس از اين مرحله  از بين برود و غشای مخاطی که درون آن انگل جای گرفته به درون آب می

  تواند اين انگل را از بين ببرد.  می JBL Punktol Ultraاست که 

توان آن را از بين برد.  ھا نمی انگل دارای چرخه زندگی در چندين مرحله است، و در برخی دورهاين 

توان موفق به از بين بردن اين انگل شد. از ھمين روی  است که می 3متحرک» تجمعی«تنھا در مرحله 

گراد) بيشتر  تیدرجه سان 30گراد (البته نه بيشتر از  درجه سانتی 3شود که دمای آن را تا  پيشنھاد می

يابد، و ھمين مسئله به نوبه خود امکان  شود که چرخه حيات انگل تسريع می کنيد. اين کار باعث می

دھد. از  شود را افزايش می پذير می متحرک که انگل در آن مرحله آسيب» تجمعی«رسيدن به مرحله 

ھای مختلِف بيماری سفيدک  گونهھا حکايت از مقاومِت  به بعد، تعداد روزافزون گزارش 2005اوائل سال 

شود. در ھمين  شد، با شکست مواجه می ھايی که برای اين بيماری تجويز می (ايک) داشت. تمامی درمان

دھند.  زمان بود که مشخص شد، پنج گونه از بيماری سفيدک اين چنين شديد به درمان مقاومت نشان می
                                                            
1 Ciliate		
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3 Mobile	swarmer	



ھا استفاده  شود که ترکيبی از درمان است، توصيه میدر مواردی که آلودگی به گونه مقاوم بيماری شديد 

  (نصف ُدز).  JBL Oodinol 1000(ُدز کامل) و  JBL Punktol Ultraشود: 

  :دستورالعمل درمان  

   
  

يا  JBL AquaEx Set 45‐70شود که با استفاده از  ، توصيه میJBL Punktol Ultraپيش از استفاده از 

JBL AquaEx Set 20‐45 ھای درون آکواريوم را با سيفون بيرون بکشيد، تا از اين طريق  هريز سنگ

  زا را که در کف آکواريوم باقی مانده است تا حد امکان خارج کنيد.  ھای بيماری کيست

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

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

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

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

 :پس از درمان  

                                                 
 JBL Carbomec ultraيا  JBL Carbomec active( 4پس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال

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

  زغال را بيرون بياوريد. 

                                                            
4 Activated	carbon	



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

به  JBL FilterStartو درمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. افزودن ايمنی ماھی را تقويت کنيد 

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

ه شود. ھنگامی ک احياء می 5خوار ھای ازت اند جانشين شوند و فيلتر با باکتری ديده کننده که آسيب نظافت

JBL Denitrol ساعت نخست  48آيد. در  کنيد، آب مخزن به رنگ سفيد شيری در می را به آب اضافه می

، به داخل آکواريوم ھوادھی کنيد يا اطمينان حاصل کنيد که از فيلتر جريان JBL Denitrolپس از افزودِن 

  گردد.  آب به آرامی باز می

، ميزان JBL Denitrolو  JBL FilterStart در طول مدت درمان و روزھای نخست پس از افزودنِ 

 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.

                                                         
 

                                                         

                                                         

                                                            
5 Nitrifying	Bacteria	 ساز باکتری شوره  



 
  

  

   Oodiniumبا نام علمی:  6بيماری مخملک

                                                        
  

) است که نوعی جلبک  dinoflagellateداران چرخان ( اين بيماری ناشی از انگلی از گروه تاژک

باشد. اخيراً مشخص شده است که مس برای مبارزه با بيماری مخملک ماھی به طور چشمگيری مؤثر  می

 ً گرم در ليتر مس  ميلی 3/0است. غلظت مس در آب در از بين بردن اين انگل بسيار مؤثر است. دقيقا

گيری  ميزان مس اندازه JBL Copper Test-Set Cuبرای درمان نياز است، و بايد با استفاده از 

تواند ماھی را بکشد. و در عين حال ميزان اندک از مس تاثيری ندارد  شود، چرا که مقدار باالی مس می

)، Ichthyophthiriusھا شود. درست مثل بيماری سفيدک ( تواند باعث مقاوم شدِن پاتوژن و حتی می

ھا (عوامل بيماری) مراحل مختلفی را طی  ژنبيماری مخملک دارای چرخه حياتی است که در آن پاتو

توان در مرحله  ھای سفيد، با پاتوژن بيماری مخملک می کنند. درست مثل بيماری سفيدک يا ھمان لکه می

گراد (و البته نه  درجه سانتی 3شود که دمای آب را تا  مبارزه کرد. به ھمين خاطر توصيه می 7تجمعی

شود که چرخه حيات پاتوژن تسريع شود، و اين  اين کار باعث میدرجه) افزايش دھيد.  30بيشتر از 

کند.  شود تسريع می پذير می مسئله به نوبه خود امکان رسيدن به مرحله تجمعی را که در آن انگل آسيب

(را در آب  JBL Ektol Cristalست که نيم ُدز از  برای آن که انگل را از ماھی جدا کنيد، کافی

شود که مخاط بدن ماھی ريخته  و غشای مخاطی  بنيان باعث می - اين درمان نمکشيرين) اضافه کنيد. 
                                                            
6 Velvet	Disease		
7 Swarmer	Stage	



توان آن را با استفاده از  ريزد، و بدينوسيله می گرفته به درون آب می جای ھمراه با انگلی که درون آن

JBL Oodinol 1000  .از بين برد  

ماھی به افزايش غلظت مس در آب  ھای گربه ماھی داريد بايد دقت کنيد که بسياری از گونه اگر گربه

  مھره قرار ندھيد.  حساس ھستند. به ھمين دليل در آب شيرين و آب دريا جانور بی

  :دستورالعمل درمان  

را از درون فيلتر بيرون   : پيش از استفاده، زغال(کربن) فعالJBL Oodinol 1000روش استفاده از 

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

  ھا را نيز خاموش کنيد.  ozoniserھا و  اسکيمر

ليتر آب در روزھای اول، دوم و سوم. پس از اين مدت يک فاصله بيست و  100گرم در  ميلی 10ُدز: 

درصد آب را عوض کرد. پس از  50تا  30چھار ساعته بگذاريد. پس از اين بيست و چھار ساعت، بايد 

  درمان، در صورت لزوم به ھمين نحو عمل کنيد. 

درصد از ُدز توصيه شده  75در آب شيرين، ُدزاژ مورد استفاده بايد طبق سختی آب مشخص شود: تنھا 

 ست که در آب با سختی استفاده شود. اين در حالی dKHدرجه  4بايد در آب دارای سختی کربناتی زير 

جايی که مس به  درصد از ُدز توصيه شده استفاده شود. از آن 150بايد  dKHدرجه  15کربناتی بيشتر از 

گرم در ليتر بايد با کمک  ميلی 3/0دھنده مؤثر ميل به رسوب کردن دارد، غلظت مؤثر  عنوان ماده تشکيل

JBL Copper Test – Set Cu وم افزوده شود. گيری شود، و ُدز اضافی نيز در صورت لز اندازه  

ھشدار: به دليل ويژگی مس که در فوق عنوان شد، يعنی تمايل آن به رسوب کردن، توصيه ما اين است 

نشده  که درمان را در يک مخزن قرنطينه شده در صورت امکان انجام دھيد. با اين کار، انباشت کنترل

ياھان و جانوران موجود در شود و خطری برای زندگی گ مس در مخزنی که ماھی در آن نگھداری می

ھای بيماری  کند. به دليل اين که پاتوژن ای کاھش پيدا می مخزن در آينده است به طرز قابل مالحظه

 4الی  3ھای فتوسنتز با خود دارند، مخزن ماھی برای مدت  ) در آب شيرين دانهOodiniumمخملک (

 ً   سھم دارد.  روز تيره خواھد بود و اين مسئله در موفقيت درمان اتفاقا

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

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



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. اگر يک ُدز فراموش شود، بايد به محِض ممکن ُدز دارو به 

  ه پيدا کند. آب اضافه شود، و درمان نيز طبق دستورالعمل ادام

 JBLيا  JBL Carbomec active( 8پس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال پس از درمان:

Carbomec ultra carbon ساعت آب را تصفيه کنيد تا باقی مانده دارو از بين برود.  24) برای مدت

  پس از اين مدت زغال را بيرون بياوريد. 

(در آب شيرين) بريزيد تا سيستم  JBL Acclimolوزانه يک ُدز از بعد از آن، برای مدت يک ھفته، ر

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 

شود. ھنگامی که  احياء می 9خوار ھای ازت اند جانشين شوند و فيلتر با باکتری ديده که آسيب کننده نظافت

JBL Denitrol ساعت نخست  48آيد. در  کنيد، آب مخزن به رنگ سفيد شيری در می را به آب اضافه می

از فيلتر جريان ، به داخل آکواريوم ھوادھی کنيد يا اطمينان حاصل کنيد که JBL Denitrolپس از افزودِن 

  گردد.  آب به آرامی باز می

، 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 Denitrolآب بايد بالفاصله عوض شود، و درصد از  50گرم در ليتر باشد، حدوداً  ميلی

                                    مخزن آب در ُدز بااليی افزوده شود.

  احتمال اشتباه گرفتن بيماری با:

  Ichthyo ،Ichthyophthiriusدر آب شيرين: بيماری لکه سفيد، بيماری لکه،  -

  .، لکه سفيدIchthyophthirius Ichthyo بيماری لکه سفيد، بيماری لکه، -

                                                            
8 Activated	carbon	
9 Nitrifying	Bacteria	 ساز باکتری شوره  



 

 ھای سياه، سرکر ( بيماری لکهCercariae(  

شود که از رده  اطالق می 10) به مراحل الروی کرم کبد (يا ھمان انگل کپلک)Cercariaeسرکر (

ھا  گيرد، بافت پوست با جمع شدن پيگمنت ھستند. ھنگامی که الرو درون پوست جای می 11بادکشداران

ھای سياه روی پوست ماھی  گيری لکه دھد. اين مسئله باعث شکل در کيست انگلی بدان واکنش نشان می

      شود. می

                                                                               

گيرد و باعث کدری و کوری  می ) در عدسی چشم و مايع چشم جای12يک گونه کرم (ديپلوستوموم

آيد، و  شود. به دليل اين که عوض کردِن ميزبان کار دشواريست (ماھی ميزبان واسط به حساب می می

والً به انتھا ھا معم آيند)، چرخه حيات اين کرم مرغان ماھيخوار يا پستانداران ميزبان نھايی به حساب می

ھايی که در  ھای وارداتی يا ماھی توانند گسترش پيدا کنند. در نتيجه، اغلب در بدن ماھی رسد، و نمی نمی

کنند. به  ھا انتقال پيدا می ھا تنھا از طريق حلزون شوند. اين کپلک کنند ديده می محيط وحش زندگی می

کنند. به ھمين خاطر خطر انتقال  ھا زندگی می ھیھايی که درون آب خارج از آکواريوم با ما ويژه، حلزون

  ھا به درون آکواريوم زياد است.  اين کپلک

توان با  شوند را می ھايی که مورد آلودگی شديد واقع می اين بيماری البته نياز به درمان ندارد. ماھی

مورد درمان قرار داد. مدت درمان سه روز است، که پس از ده روز بايد  JBL Gyrodol 2استفاده از 

  تکرار شود. 

  

  

  

                                                            
10 fluke	
11 Trematoda	
12 Diplostomum	



 (درصورت نياز) دستورالعمل درمان  

و  UV-Cھای  در مدِت درمان الزم است که کربن (زغال) فعال را از درون فيلتر بيرون آورد، دستگاه

ت استفاده از آب شور، اسکيمرھا و اکسيد کربن را خاموش کنيد، و در صور  با دی  خيزسازی حاصل

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

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

ساعت. در  72ماند عبارت است از ليتر آب. مدت زمانی که دارو بايد درون آب باقی ب 40ليتر در  ميلی

يا به ھم زدن آب ھوا وارد کنيد.  13طول اين مدت به درون آکواريوم به خوبی با با استفاده از سنگ ھوا

آلی است،  14فاقد ھرگونه حالل JBL Gyrodol 2درصد از آب را عوض کنيد. داروی  30پس از آن، 

  تکثير جمعی باکتری ھا استفاده کرد.  توان از آن بدون ھيچ مشکلی و خطرِ  و به اين طريق می

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

 JBL( 15دارو، نصف آب بايد تخليه و تعويض شود. پس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال

Carbomec active  ياJBL Carbomec ultra carbon ساعت آب را تصفيه  24) برای مدت

  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 

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

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

 اند جانشين شوند.  ديده کننده که آسيب ھای نظافت باکتری

 17، ليمفوسيست16بيماری گل کلم   

                                                              

                                                            
13 Air	stone	
14 Solubilizer		
15 Activated	carbon	
16 Nodular	Disease	
17 Lymphocystis ليمفوسيستيس   



ھای آب  ھای آب شور و ماھی اين بيماری يک بيماری ويروسی است که بافت پوست و بافت باله ماھی

  ھای آب شيرين بدان مبتال شوند.  آيد که ماھی کند، و اغلب کم پيش می شور را دچار می لب

ھای پوست  ھا، به خصوص سلول شوند سلول ھايی است که باعث می اين بيماری ناشی از ويروس

شوند.  ھای داخلی به ندرت دچار اين وضعيت می چندبرابر بزرگتر از اندازه عادی خود شوند. اندام

ھا کامالً مشھود ھستند و قابل جدا شدن نيستند. در حال حاضر ھيچ نوع درمانی برای اين بيماری  کيست

  شناخته شده نيست. 

زمان بھتر  ھای عفونی باله با قيچی و ھم کردِن بخش اند که با قطع داران گزارش کرده چه آکواريوم بنا به آن

کردِن شرايط موجود در مخزن بيماری نيز به طور موفقيت آميزی درمان شده است. دقت داشته باشيد که 

ھای آبزيان  حوزه بيماری ھايی مانند اين تنھا بايد به توسط دامپزشکان صاحب صالحيت در درمان

  صورت بگيرد. 

ھا باشد و ھمچنين  کلم را باعث شود. تغييِر رژيم غذايی که غنی از ويتامين تواند بيماری گل استرس می

آناليز يا بھبود بخشيدن به کيفيت آب اغلب درمان موفقيت آميزی را به دنبال دارد. گاھی اوقات، اين 

  رود.  خود از بين می بيماری خودبه

  

                                                       

 18ھای آب شور/کريپتوَکريون ھای سفيد ماھی بيماری لکه  

                                                   

                                                            
18 Cryptocaryon	



باشد، اما پاتوژن  ھای آب شيرين می اگرچه بيماری لکه [سفيد] در آب شور شبيه به بيماری لکه در ماھی

به نام کريپتوکريون  19داران بيماری نيز ناشی از يکی از مژک(عامل بيماری) مربوطه فرق دارد. اين 

  شود).  ھم نوشته می 20است (که گاھی اوقات کريپتوکاريون

گراد (حداکثر دمای آب نبايد  درجه سانتی 3به ھمراه افزايش دمای آب تا  JBL Punktol Ultraدرمان با 

آورد. متأسفانه، اغلب  يزی به بار میآم گراد بيشتر شود)، اغلب نتايج موفقيت درجه سانتی 30از 

توان در  را تنھا زمانی می JBL Punktol Ultaتوانند دارو را تحمل کنند. به ھمين دليل،  ھا نمی مھره بی

ای وجود نداشته باشد. کريپتوکاريون اغلب با  مھره آکواريوم آب شور استفاده کرد که در آن ھيچ بی

جايی که درماِن اين دو نوع بيماری کامالً با ھم  شود. از آن فته میبيماری مخملک (اودينيوم) اشتباه گر

فرق دارد، تشخيص بايد دقيق صورت بگيرد. در صورت ابتالء به بيماری مخملک، درمان با داروی 

ً صورت بگيرد، و  JBL Oodinol 1000حاوی مس مانند  ھيچ تاثيری  JBL Punktol Ultraبايد لزوما

ارد، چرا که در آن مس موجود نيست. به ھمين منوال، تمايز بين اودينيوم و بر پاتوژن اودينيوم ند

شود.  ھای کريپتوکاريون اغلب بزرگ تر است و آشکارتر ديده می کريپتوکاريون چندان دشوار نيست: لکه

اند. برای  ھای شکر پاشيده ھای بيماری اودينيوم بسيار کوچک است و انگار که روی ماھی دانه اما لکه

ھای اودينيوم شبيه  سازد: ارگانيسم ايز بين اين دو بيماری استفاده از ميکروسکوپ کار را ساده میتم

ھای کرپيتوکاريون و ايک  بار بزرگتر شده باشد. اما ارگانيسم 200تا  100ماند اگر  ھای سياه می توپ

)ich.در داخِل خود ھسته نعلی شکل دارد (  

                                            

  :دستورالعمل درمان  

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

شور را نيز خاموش  ھای موجود در آب ozoniserھا و  را خاموش کرده، و اسکيمر UV‐Cھای  دستگاه
  کنيد. 

                                                            
19 Ciliate		
20 Cryptocarion	



  ليتر آب.  100ليتر 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 
 30درصد از آب نيز بايد عوض شود. افزايش دما تا  50تا  30شود. بالفاصله پيش از از ادامه ُدز نيز 

خصوص  ھا (به مھره به کار درمان کمک کند، منوط به آن که ماھی و بیتواند  گراد می درجه سانتی
  ھا) بتوانند تاثير آن را تحمل کنند.  مرجان

روز است که بايد با ادامه ُدز به  15مالحظات مربوط به مدِت درمان: مدت درماِن کريپتوکاريون حداقل 
  صورت منظم طبق شرايط فوق صورت گيرد. 

 




