بررسى علت تلفات در ماهى سىبس آسيايى ) (calcarifer Latesبا نشانه تورم شكمى
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چكيده  :ماهي سي بس آسيايى از خانواده  (perches Lates) Latidaeبا نام علمى  calcarifer Latesو نام عمومى Barramundi
گونه اى يوري هالين بوده و قادر است در محيط هاي آبي با شوري كم )تا حد آب شيرين( ،لب شور و حتي با شوري باﻻ زيست و رشد نمايد.
همپنين بسيار سريع الرشد بوده و در طي كمتر از  ٥ماه به وزني بيش از  ٧٠٠-٦٠٠گرم رشد مي كند .هم اكنون مهمترين كشور هاى عمده
پرورش دهنده ماهي سي بس آسيايى عبارتند از  :تايلند  ،تايوان  ،اندونزى ،مالزى ،سنگاپور ،عربستان سعودى واستراليا مى باشد ) www.
 .(theﬁshsite.comدر يك بررسى از سيستم پرورش ماهى سىبس تعدادى از ماهيان تنها با عﻼمت تورم شكمى روى سطح آب تلف شده
مشاهده شد .در ابتدا با بررسى وضعيت تعدادى ماهى تازه تلف شده ،هيچ عﻼمت خاصى كه نشان دهنده بيمارى در سطح جلدى و آبششى ماهى
باشد مشاهده نگرديد ،براى پىبردن به علت وقوع تلفات ،ماهى ها را به سمت راست درون سينى خوابانده و از جلوى مخرج به سمت آبشش با
تيغ اسكاپل برشى ايجاد و از همان ناحيه برشى ديگر به سمت ستون مهرهها ايجاد و منحنى برش دوم تا سرپوش آبششى ادامه و به برش اول
وصل گرديد و دستگاه گوارشى مورد بررسى قرار گرفت .غذا درون محوطه شكمى و خارج از امحا و احشاء با معده پاره مشاهده شد .بافت روده
به بافت پوششى شكم متصل و درون بافت پوششى ناحيه شكمى ضرب ديدگى كام ً
ﻼ قابل مشاهده بود .عامل تلفات پارهگى معده در اثر اختﻼل
در عمكرد هضم جذب در روده و پر شدن بيش از حد معده بوده است كه اين تروماى ميكانيكى احتما ًﻻ در زمان سورت به ماهى وارد شده و به
دستگاه گوارشى ماهى آسيب رسانده است.
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران
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مقدمه  :بيمارى كيسه شنا يكى از شايعترين بيمارىهاى ماهيان آكواريومى است و منشا آن در بيشتر منابع ويروسى و در بعضى از منابع باكتريايى
ذكر شده است .اين بيمارى مستقيما كيسهى شناى ماهى را درگير مى كند .كيسهى شنا يك اندام داخلى و كيسه اى شكل در بدن ماهى است كه
درون آن پر از نوعى گاز است و ماهى به وسيله آن بدون صرف انرژى اضافى تعادل خود را در عمق هاى مختلف آب حفظ ميكند .روش كار :در
ابتدا تعداد  ٢٠عدد ماهى گلدفيش مبتﻼ به بيمارى در دو دسته ١٠تايى مورد بررسى قرار گرفتند .گروه اول با تتراسايكلين و گروه دوم با سولفات
نئومايسين تحت درمان قرارگرفتند .با برقرارى شرايط ﻻزم مانند افزايش دما تا  ٣٠درجه سانتى گراد و اضافه كردن يك قاشق غذاخورى نمك
بدون يد در هر  ٢٠ليتر آب  ،درمانهاى دارويى آغاز گرديد .قبل از اضافه كردن داروها به هر گروه  ٪٢٥از آب هر آكواريوم تخليه گرديد .سپس
 ٢٥٠ميلى گرم دارو به ازاى هر  ٣٧/٨ليتر آب طى  ٧روز متوالى طبق پروتكل درمان به آب اضافه گرديد.در طى پروسه درمان از گروه اول ١عدد
و از گروه دوم ٢عدد از ماهى ها تلف شدند .اما در نهايت از هر دو گروه تعداد ٦عدد از ماهى ها درمان شدند .بحث و نتيجه گيرى  :بررسى ها
نشان داد گروه اول كه تحت درمان با تتراسايكلين بودند  ٪٦٦/٦٧پاسخ مثبت به درمان نشان داده اند اما گروه دوم كه تحت درمان با سولفات
نئومايسين بودند  ٪٧٥پاسخ مثبت به درمان را نشان دادند  ،بنابراين نتيجه اين بررسى حاكى از اين است كه براى درمان بيمارى كيسه شنا در
ماهى گلدفيش  ،داروى سولفات نئومايسين نسبت به تتراسايكلين عملكرد بهترى دارد.
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