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بیماری های آزادماهیان .مهدی سلطانی

بودجهبندی درس
شماره
هفته
آموزشی
1
2
6

مبحث
شرح درس و معرفی منابع ،عوامل موثر در بروز و شیوع بیماریهای ماهی ،رفتار شناسی ماهی ها
کلیات مربوط به تشخیص بیماری های ماهی(اخذ تاریخچه ،مشاهده وضعیت و عکس العمل ماهی ها،بررسی ظاهری
ماهیها ،تهیه گسترش مرطوب ،بیهوشی و انواع داروهای مورد استفاده ،خونگیری ،بررسی چشم
کالبد گشایی ،نمونه برداری و کشت میکروبی ،بررسی اندام های داخلی و محوطه بطنی ،روشهای کلی پیشگیری از بروز
بیماری های ماهی ،ترکیبات ضدعفونی کننده ،روشهای درمان بیماری های ماهی

4

استرس و نقش آن در بیماریهای ابزیان ،سندرم سازش عمومی)(GAS

5

بیماریهای محیطی ناشی از عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک(  ،PHاکسیژن ،درجه حرارت ،گازهای محلول در اب،فلزات
سنگین سموم کشنده و ابزیان مزاحم)

3
9

بیماریهای تغذیه ای(گرسنگی ،کمبود پروتئین ،کبدچرب ،کمبود ویتامین ها و مواد معدنی ضروری ،سموم غذایی

9

بیماری های قارچی(مهمترین قارچ های بیماری زا در ماهیان ،ساپرولگنیازیس ،ایکتیوفونیازیس ،برانشیومایکوزیس،
درموسیستیدیوم ،EUS ،بیماریهای قارچی ناشی از قارچ های ناقص( اسپرژیلوزیس ،میستومای مغزی ،عفونت قارچی ناشی
از فوزاریوم ،بیماری کیسه شنا)

7

بیماری های انگلی :صدمات ناشی از بیماری های انگلی ،بیماری های انگلی تک یاخته :بیماری لکه سفید ،تریکودینیازیس،
بیماری چرخش،

18
11
12
16
14
15
13

بیماری های عفونی( انگل های تک یاخته و پریاخته  ،قارچی ،باکتریایی و ویروسی)

بیماریهای ناشی از کرمهای پهن ،سستدها
بیماریهای ناشی از کرمهای گرد و لوله ای
بیماری های ناشی از نرم تنان و سخت پوستان
بیماریهای باکتریایی( فالووباکترها ،انتروباکترها ،یرسینیا ،ویبریوها،
آئروموناسها،سودوموناس ،بیماری باکتریایی کلیه ،استرپتوکوکوزیس ،سل
بیماری های ویروسی( oMVD ،carp pox،CCVD ، IPN،PFVD ،SBI ، ،SVC ، ،IHN ،VHS
 ،بیماری رئوویروسی کپورماهیان ،پاپیلوماتوز ،کمخونی عفونی ازادماهیان ،رتینوپاتی و انسفالوپاتی ویروسی

توضیحات

بیماریهای ماهی عملی
جلسه

موضوع

مواد وتجهیزات

1

نحوه اخذ تاریچه و نمونه برداری

سواپ،زیپ کیپ ،فویلPH،متر O2،متر ،دستگاه اندازه گیری  ،ECسختی و
دما ،ظرف نمونه برداری

2

نحوه خونگیری و تهیه گسترش خونی

ماهی قزل آالی زنده ،سینی تشریح ،حوله ،سرنگ های

3

تهیه گسترش مرطوب از پوست و آبشش

الم ،المل،میکروسکوپ ،ماهی زینتی یا قزل آال،اسکالپل

4

نحوه کالبدگشایی

ماهی قزل آالی زنده ،سینی تشریح ،حوله ،سرنگ های

5

انواع روشهای درمان

هپارینه،EDTA،الم ،المل،میکروسکوپ ،رنگ

هپارینه،EDTA،الم ،المل،میکروسکوپ ،رنگ
اکواریوم ،ماهی زنده ،نمک ،آنتی بیوتیک

خوراکی ،تزریقی( )IP،IV،IMو
حمام()short bath،Long bath ،Dip
6

بیهوشی در ماهیان

اکواریوم ،ماهی زنده ،عصاره گل میخکMS222،

7

بررسی انواع انگلهای آبزیان

الم ،المل،میکروسکوپ و استریومیکروسکوپ ،نمونه زینتی و قزل آال

8

آشنایی با نحوه تهیه کشت قارچی و انواع
قارچهای بیماری زا در آبزیان

محیط کشت سابرودکستروزآگار و(GPAگلوکز پپتون مخمر و آگار)،
الکتوفنول کاتن بلو ،پلیت ،لوله آزمایش ،تخم پنبه دانه ،نمونه زینتی ،الم،
المل

9

آشنایی با انواع محیط کشت باکتریایی و
تهیه کشت باکتریایی

Blood Agar,Nutrient Agar,TSA,TCBS,BHIA,

11

کشت و شناسایی یرسینیا راکری و

استوک باکتری ،محیط کشت و محیط های تفریقی

استرپتوکوکوس اینیایی
11

کشت و شناسایی آئروموناس هیدروفیال

استوک باکتری،محیط کشت و محیط های تفریقی

12

انواع نمونه برداری برای تشخیص بیماری
های ویروسی

فیلم

