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Parazitozele peştilor prezintă peste 60% din 
întreaga patologie piscicolă. Dintre bolile 
parazitare ale peştilor protozoozele au o 
importanŃă mare întrucât unele au o evoluŃie 
gravă şi o difuzibilitate crescută, printre acestea 
numărându-se şi ihtioftirioza. 

Ihtioftirioza este o protozooză cauzată de ciliatul 
Ichthyophthirius multifiilis, care afectează 
numerose specii de peşti dulcicoli din ape 
stătătoare şi din acvarii, indiferent de vârstă, cu 
difuzibilitate şi mortalitate ridicată, caracterizată 
prin prezenŃa de noduli albicioşi pe tegument, 
înotătoare şi branhii. Ichthyophthirius multifilis  
este cel mai mare ciliat cunoscut (până la 1 mm), 
fiind acoperit cu cili pe toată suprafaŃa corpului 
(7). În interior prezintă un macronucleu gros 
scurt şi reniform. Durata de desăvârşire a 
stadiului adult este invers proporŃională cu 
temperatura apei (2, 3, 5, 6, 7). Parazitul, prin 
mişcări de sfredelire şi cu ajutorul 
hialuronidazei, secretată de perforator, pătrunde 
în grosimea tegumentului peştilor, hrănindu-se 
cu descuamările epiteliale provocate. Are un 
efect spoliator şi toxic (1, 2, 3, 5). Moartea 
peştilor se produce prin epuizare. Aceasta 
coincide cu faza de trofont. După atingerea 
acestui stadiu, parazitul se desprinde de peşte, 
cade la fundul apei sau pe plantele submerse 
unde formează un chist (tomont). ConŃinutul 
chistului se divide, rezultând un număr de până 
la 2000 de tomiŃi care rup membrana chistului şi 
infestează peştii, ciclul reluându-se (5). La 
început apare o hipersecreŃie de mucus şi ulterior 

se formează chiştii. Ciclul evolutiv are trei stadii: 
trofont, tomont şi tomit (Fig. 1). 

Diagnosticul clinic nu este suficient întrucât 
boala se poate confunda cu unele 
mixosporidioze. Se cuvine să menŃionăm că la 
peştii de acvariu se remarcă tendinŃa acestora de 
a se freca de obiectele din acvariu (4, 5). În 
raclatele proaspete profunde din tegument se pot 
observa tomiŃii (mici, transparenŃi, cu mişcare 
rectilinie), trofonŃii (mari, cu macronucleu 
reniform, prezentând mişcări de rotire 
caracteristice) (5). 

Pentru tratamentul acestei parazitoze se 
recomandă cel mai adesea verdele de malachit 
0,15 ppm în combinaŃie cu formolul 25 ppm 
pentru 30 minute, verde briliant 0,2 ppm, piridil 
mercur acetat 2 ppm pentru o oră şi acriflavina 3 
ppm pentru 1-4 ore. Toate aceste substanŃe sunt 
destul de toxice pentru peşti şi lasă reziduuri în 
carne, fapt pentru care, deşi sunt eficiente, 
folosirea lor la peştii de crescătorie este interzisă. 
Se mai poate folosi aureomicina 13 mg/l, băile 
de durată cu permanganat de potasiu 1-2 ppm şi 
cu albastru de metilen 3 ppm, nifurpirinolul 2 
ppm pentru 20 ore, sulfatul de cupru 5 ppm 
pentru o oră şi clorura de sodiu 15.000 ppm 
pentru 3 ore (2, 4). Creşterea temperaturii apei 
peste valoarea de 30ºC duce la moartea tomiŃilor 
care încă nu s-au fixat pe peşti, menŃinere 
peştilor timp de 3-4 zile la această temperatură 
fiind o metodă eficientă pentru tratarea bolii la 
peştii de acvariu. 
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Figura 1 
Ciclul biologic la Ihtyophthirius multifiliis 

 
 

Toate aceste substanŃe nu afectează paraziŃii din 
grosimea tegumentului ci doar formele libere 
(tomiŃii încă nefixaŃi pe peşti), astfel încât 
controlul acestei parazitoze nu este rezolvat. În 
unele Ńări (SUA) se încearcă producerea unor 
vaccinuri. Antigenele extrase din ciliatul 
Tatrahymena piriformis inoculate intraperitoneal 
conferă imunitate, protejând peştii faŃă de 
infestaŃia cu I. multifiliis (3, 6). 

Întrucât instalarea imunităŃii în ihtioftirioza este 
certă, am considerat util să investigăm anumite 
aspecte şi anume: 

ο receptivitatea diferită la ihtioftirioza a 
anumitor specii de peşti 

ο receptivitatea diferită a peştilor aparŃinând 
aceleiaşi specii, dar care trăiesc în ape 
diferite (stătătoare şi curgătoare) 

ο influenŃa stresului asupra evoluŃiei 
ihtioftiriozei. 

Materiale şi metode 

Pentru stabilirea răspândirii bolii s-au recoltat 
prin pescuire cu undiŃa şi cu diferite plase mai 
multe specii de peşti din: râul Bega (între 
localităŃile Chizătău şi Timişoara), râul Timiş 
(între localităŃile Şag şi Peciu Nou), bălŃile şi 

canalele aflate în lunca acestor râuri precum şi 
din heleşteele de la Timişoara (cartierul Crişan) 
aparŃinând S.C. Pescotim S.A. Peştii pescuiŃi 
aparŃin următoarelor specii: crap (Cyprinus 
carpio), caras (Carassius auratus gibelio), 
babuşcă (Rutilus rutilus carpathorosicus), 
roşioară (Scardinius erytrophthalmus), boarŃă 
(Rhodeus sericeus amarus), oblete (Alburnus 
alburnus), plătică (Abramis brama danubii), 
cosac (Abramis ballerus), biban (Perca 
fluviatillis), biban soare (Lepomis gibossus), 
ghiborŃ (Acerina cernua), răspăr (Acerina 
schraetser), fusar (Aspro zingel), avat (Aspius 
aspius), şalău (Sander lucioperca), somn (Silurus 
glanis), ştiucă (Esox lucius), lin (Tinca tinca), 
zvârlugă (Cobitis taenia), Ńipar (Misgurnus 
fossilis), beldiŃă (Alburnoides bipunctatus), 
porcuşor (Gobio spp.), murgoi bălŃat 
(Pseudorasbora parva). S-au efectuat examenul 
clinic şi examenul raclatului direct profund de 
tegument.  

S-au pescuit două exemplare de oblete din râul 
Timiş care au fost introduse într-un acvariu cu 
aeraŃie artificială  în care s-a introdus apă de la 
robinet şi plante submerse provenite din 
acumularea piscicolă pentru pescuit sportiv 
"Ştrandul Tineretului" unde a evoluat  
ihtioftirioza la boarŃă. 

trofont 

tomont 

tomit cu perforator 
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Rezultate şi discuŃii 

Ihtioftirioza a fost diagnosticată în lunile martie, 
aprilie şi mai la crapul şi carasul de o vară din 
heleşteele de la Timişoara (cartierul Crişan), 
aparŃinând S.C. Pescotim S.A. precum şi la 
boarŃa din râul Bega şi ştrandul Tineretului, 
beldiŃa din Bega şi roşioara din bălŃile aflate din 
lunca Begăi şi din canalele de irigaŃie cu apă din 
Timiş. În proporŃie de 5% boala a fost 
identificată şi la babuşca din bălŃile aflate în 
lunca Timişului. 

Aşadar, ihtioftirioza a fost identificată la peştii 
care trăiesc în ape stătătoare şi acolo unde 
densitatea acestora este ridicată (heleştee de 
creştere suprapopulate, canale de irigaŃie unde 
peştele se aglomerează în locurile cu apă mai 
adâncă, precum şi în bălŃile din luncă care după 
retragerea apelor râului ajung să scadă mult 
producându-se astfel aglomerarea peştelui (în 
special puiet – roşioară, babuşcă, caras, crap, 
şalău, somn, oblete, avat). 

La cele două exemplare de oblete pescuite din 
râul Timiş în dreptul localităŃii ParŃa şi introduse 
în acvariu am reuşit reproducerea ihtioftiriozei. 
Boala a apărut la două zile de la introducerea 
peştilor în acvariu, temperatura apei fiind de 
20ºC. La început peştii erau neliniştiŃi, prezentau 
mişcări bruşte ale corpului şi se frecau de pietrele 
din acvariu. Corpul peştilor s-a acoperit de un 
mucus abundent, iar vioiciunea peştilor a scăzut. 
După trei zile de la introducerea peştilor în 
acvariu s-a produs moartea acestora, iar în 
raclatul profund de tegument s-au evidenŃiat 
tomiŃi şi trofonŃi. Nu s-au observat noduli 
albicioşi de dimensiunea bobului de gris pe 
tegument şi înotătoare. Ca urmare boala a 
evoluat acut şi grav ducând la moarte fără să mai 
existe timpul necesar formării nodulilor. Trebuie 
să mai amintim şi faptul că la obletele din Timiş 
nu am diagnosticat boala, însă ea a apărut la cele 
două exemplare din acvariu. 

Concluzii 

1. Deşi în literatura de specialitate se apreciază 
că ihtioftirioza apare la numeroase specii de peşti 
de apă dulce investigaŃiile făcute au permis 
diagnosticarea bolii doar la specii de peşti din 
familia Cyprinidae şi anume la: crap, caras, 
roşioară, boartă şi babuşcă. 

2. Obletele (Alburnus alburnus), specie 
preponderent reofilă, dar care trăieşte şi în bălŃi 
(ajuns tot din râuri) este nereceptiv sau slab 
receptiv la ihtioftirioză în râuri (chiar dacă 
comportamentul său este cel al unui peşte de cârd 
care se aglomerează în bancuri mai mari sau mai 
mici). Introdus însă într-un mediu cu apă 
stătătoare şi infestată, el va contacta parazitoza. 
Apreciem că în ape curgătoare ihtioftirioza este 
mai rară şi datorită comportamentului speciilor 
reofile care sunt într-o permanentă mişcare. De 
asemenea, mişcarea apei poate împiedeca fixarea 
tomiŃilor şi formarea trofonŃilor. 

3. EvoluŃia acută şi gravă a ihtioftiriozei la peştii din 
acvariu nu poate fi pusă numai pe seama aglomerării 
peştilor într-un volum mic de apă ci şi pe faptul că 
stresul duce la scăderea rezistenŃei şi a capacităŃii de 
reacŃie a organismului la boală. Obletele este un 
peşte greu adaptabil la viaŃa de acvariu (în prima 
săptămână de acomodare el se sperie la cele mai 
mici zgomote sau mişcări, efectuând frecvente 
salturi in apă). Moartea peştilor înaintea apariŃiei 
nodulilor pe tegument şi înotătoare relevă slaba 
capacitate de apărare a organismului peştilor la 
infestaŃia cu Ichtyophtirius multifiliis. 

SUMMARY 

The factors which influence the  
receptivity and evolution of 
ichtyophtiriosis in fish 

Ichtyophtiriosis (white dots' disease) is a 
frequent ciliathosis related to fish from 
stockfarms and aquariums. Malachite green in 
combination with formol are the most effective 
substances used in the treatment against this 
parasite, but they have less efficacity against 
the encysted trophonts in fish tegument and 
leave residuum in flesh, that's why its use for 
the stockfarm fish is forbidden. The installation 
of immunity in Ichtyophtiriosis is certain, so it is 
necessary to create some vaccines against it. 
Fish show different resistance towards the 
infection with I. multifiliis. We have noticed in 
our study that ciprinides are the most sensitive 
about the disease. Reophile species of fish, in 
which the disease wasn't diagnosed naturally, 
could catch this parasite when they are not kept 
in good conditions in stockfarms or aquariums; 
in this case the disease develops drammatically 
also thanks to the stress appeared in captivity 
conditions. 
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