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برخی فنوکسی اتانول بر  -2اسانس گل میخک و ، MS222مقایسه اثر سه داوري بیهوشی 
  )Ctenopharyngodon idella( خوارماهی کپور علف هاي خونی و ایمنیشاخص

  
  1و مهرزاد مصباح 2، زهرا طوالبی دزفولی1مجتبی علیشاهی*

  ،دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران1
 بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دکتريدانشجوي 2

  26/1/1396 ؛ تاریخ پذیرش: 27/11/1395تاریخ دریافت: 
  1چکیده

-2(تریکائین متان سولفونات)، اسانس میخک و  222در مطالعه حاضر اثر بیهوشی سه ماده ام اس 
خوار ارزیابی گردید. هاي ایمنی ماهی کپور علف فنوکسی اتانول بر برخی فاکتورهاي خونی و پاسخ

ها با بیهوشی با هر یک از مواد مورد بررسی مشخص گردید. سپس ماهیابتدا غلظت مناسب ایجاد 
ساعت بعد از بیهوشی از  72و  24، 12، 1هاي دست آمده بیهوش گردیدند و در زمان ههاي بغلظت
شناسی شامل: هماتوکریت، میزان هموگلوبین، تعداد  ها خونگیري شده و پارامترهاي خون ماهی

تیمارها داري بین تفاوت معنی MCHC ,MCH ,MCVي گلبولی شامل: هاهاي قرمز و اندیس گلبول
هاي سفید خونی، فاکتورهاي ایمنی شامل: میزان فعالیت تعداد و نسبت گلبول) <05/0P( نشان ندادند

خوار بین الیزوزیم سرم، قدرت باکتري کشی سرم، میزان پروتئین تام و گلوبولین در ماهی کپور علف
فنوکسی اتانول  -2، اسانس میخک و 222گردید. نتایج نشان داد که بیهوشی با ام اس تیمارها مقایسه 

گیري ندارند. ولی خوار در مراحل مختلف نمونهشناسی ماهی کپور علف ثیري بر فاکتورهاي خونأت
ها در تیمار اسانس گل میخک که نسبت نوتروفیل  طوري ههاي سفید خونی تغییر نموده بنسبت گلبول

ها کاهش ساعت بعد از بیهوشی افزایش و نسبت لنفوسیت 24و  12فنوکسی اتانول در زمان  - 2و 
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 -2). در بین فاکتورهاي ایمنی فعالیت الیزوزیم نیز در دو تیمار گل میخک و >05/0Pنشان داد (
در بین سه  )>05/0P( ساعت بعد از بیهوشی نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت 12فنوکسی اتانول در 

فنوکسی اتانول بر برخی فاکتورهاي خونی و  -2داروي بیهوشی مورد بررسی اسانس گل میخک و 
، لذا داشتکمترین اثر را بر فاکتورهاي فوق  222ثیر داشته و ام اس أخوار تایمنی ماهی کپور علف

  استفاده شود. 222گردد در تحقیقات از ام اس توصیه می
  
خونی هاي شاخصفنوکسی اتانول،  - 2، اسانس گل میخک، 222، ام اس آمورماهی  کلیدي: هاي واژه

   و فاکتورهاي ایمنی
  

  مقدمه
ي از دست دادن احساس است و از اي یونانی است و به معناکلمه (Anesthesia) بیهوشی  
هاي بدن ها و ارگانها، بافتحسی مشتق شده و حالتی قابل برگشت از عدم احساس براي سلول بی
واژه اشکال متفاوتی را در بر  شود. اینفعالیت قشر مخ براي مدتی مختل میباشد. در این حالت می
هاي بیهوشی عمومی روش .)1999راس و راس، ( گیرد که هر یک داراي تعریف متفاوتی هستندمی

عصبی، هاي تولید شده در اثر عمل روي آکسون با اختالل همه جانبه سیستم اعصاب مرکزي معموالً
شی تنها قاعده کلی در مورد بیهو کنند.پذیري غشاها عمل میها یا قدرت تحریکرهاسازي میانجی

از و کار سلولی واحدي داروهاي بیهوشی با اجزا غشاها وارد عمل شده و هیچ س عمومی این است که
(وینلو و  ها در سیستم اعصاب مرکزي باشدثیر گسترده آنرسد که قادر به توصیف تأنظر نمی به

داران و ماهی داروهاي بیهوشی در مهرهشایان ذکر است که در مورد نوع عمل دقیق  ).1992همکاران، 
رسد ارتباط معکوس بین میزان نظر می د در مورد برخی داروها بهاطالعات کمی موجود است. هرچن

باشد. در نتیجه ماهی به دوز موردنیاز براي القا و ایجاد بیهوشی و وضعیت رفتاري حیوان وجود داشته 
هاي مربوط به افزایش جایگاه از دارو نیاز خواهد داشت. اظهار شده که این پدیده احتماالً دوز بیشتري

  تر براي هر شکل از اجزاي مولکولی است.داران کاملمهرهفعال موجود در 
ماهیـان نسـبت بـه     مطالعه سیستم ایمنی ماهیان نسبت به پستانداران هنوز نوپاست و سیستم ایمنی  

خط  سیستم ایمنی ذاتی ماهیان اولین ).2002(اورتونو و همکاران، پستانداران تکامل کمتري یافته است 
 .باشد و در مقایسه با پستانداران از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت  ها میها در برابر پاتوژندفاعی آن
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هـاي چنـد   اشکال مختلف در همه ارگانیسـم تر است و در تی از لحاظ فیلوژنیک بسیار قدیمیایمنی ذا
پیش به  میلیون سال 450که ایمنی اختصاصی در حدود در حالی). 2007(وایت،  شودسلولی یافت می

(زارکـاردیس و همکـاران،   داران به غیر از ماهیـان بـدون فـک وجـود دارد     وجود آمده و در همه مهره
ذاتـی   زیـادي وابسـته بـه ایمنـی غیـر اختصاصـی/       ماهیان به خاطر تکامل اولیه شان به مقدار ).2001

اي در پاسخ سیستم ایمنی اختصاصی و حفظ سیستم ایمنی ذاتی نقش سازنده ).2004(ساهو، باشند  می
ختصاصی عوامل عنوان اولین خط دفاعی در میزبان، تا افزایش پاسخ سیستم ایمنی ا هموستاز دارد و به

هاي پروکسیداز، سوپراکسیداز، پروتئینهمی مثل الیزوزیم، میلوهاي ممولکولکند. پاتوژن را محدود می
ان عنو باشند و اغلب بههاي سیستم ایمنی ذاتی میشاخصتعدادي از رفرون، کمپلمان و ... فاز حاد، اینت

سیستم ایمنی ذاتـی   شوند.قاومت در برابر بیماري شناخته میزا و مشاخصی از پاسخ به عوامل استرس
ه مـاهی در محیطـی سرشـار از    برخوردار است، چرا کـ  اهمیت کلیدي در حفظ هموستازن از در ماهیا
  ).1980(ایکانو، ور است ها غوطهپاتوژن

تـوان  هاي ایمونولوژیک ماهیان میي مهم درگیر شناخته شده در واکنشهاها و بافتاز جمله اندام  
سـازي  بین با توجه به نقـش خـون   به کلیه، تیموس، طحال، کبد، پوست و موکوس اشاره کرد. در این

هاي ایمنـی ایـن   یت خاصی در پاسخها از اهمء لنفوسیتی، این بافتهاي کلیه و طحال و نیز منشابافت
  ).2008جانوران برخوردار هستند (سلطانی، 

یک پلی پپتید الیزوزیمباشد. در واقع الیزوزیم میدر ایمنی ذاتی ماهی  هاي مهمیکی از شاخص  
هاي گرم مثبت و منفی بوده و داراي فعالیت لیزکنندگی بر باکتري اي در ماهیان است کهاسیدآمینه 120

هاي گرم ان موجود در دیواره سلولی باکتريگلیکن پیوندهاي گلیکوزیدي الیه پپتیدوقادر به شکست
ان آب شیرین هاي لنفوئیدي، پالسما و دیگر مایعات بدن ماهیمثبت است. این آنزیم در موکوس، بافت

کمتري توسط ماکروفاژها  ها و به مقدارها و منوسیتتوسط نوتروفیل الیزوزیمو دریایی وجود دارد. 
ی عنوان شاخص مهم فعالیت بیشتري از پستانداران دارد و اغلب به الیزوزیمشوند. در ماهیان، تولید می

در ترشحات موکوسی،  زیمالیزو ).1997(دمرس و باي، شود از سیستم ایمنی ذاتی شناخته می
(جولس و جولس، شود  هاي کلیه، طحال، دستگاه گوارش و سرم خون ماهیان یافت میها، بافت آبشش
هاي چند خواري را با تأثیر مستقیم بر لوکوسیتري، این آنزیم بیگانهدر کنار اعمال ضد باکت). 1984
کند. ال میفع خواريتسهیل کننده بیگانهثیرات طور غیرمستقیم از طریق تأفاژها و یا بهاي و ماکروهسته

ثر است که از مؤ الیزوزیمبر اساس مطالعات به عمل آمده عوامل متعددي بر میزان تولید و اثر بخشی 
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تحریک  توان به مرحله بلوغ جنسی، جنس و گونه ماهی، درجه حرارت محیط و فصل، آن جمله می
هدف از این  ). 2007(سواین و همکاران، پی اچ نام برد عفونت، تغذیه، شوري و  ژنی، استرس وآنتی

، اسانس گل میخک و  MS 222ثیر بیهوشی در مرحله نارکوزیس سه دارويأمطالعه بررسی و مقایسه ت
بر  باشد. تا عالوه هاي ایمونولوژیک در ماهی کپور علفخوار می فنوکسی اتانول بر برخی پاسخ -2

 هاي ایمنی ماهی کپور علفخوار احتمالی این داروهاي بیهوشی در واکنشبررسی اثرات 
)Ctenopharyngodon idella(منظور  ثیر این داروها بر فاکتورهاي ایمنی را بهأمیزان ت ، مقایسه

  هاي ایمنی) انجام داد. انتخاب بهترین دارو (کمترین تداخل در واکنش
  

  کارمواد و روش 
گرمی براي تعیین بهترین دوز بیهوشی براي  30±10قطعه ماهی کپور علفخوار  450تعداد : تیماربندي

 100دوز، تعـداد   و مناسـبترین  و پس از تعیـین بهتـرین   استفاده گردید داروهاي بیهوشی مورد بررسی
هـاي طـرح از کارگـاه    استفاده شـد. مـاهی  گرمی  120±20قطعه ماهی کپور علفخوار با میانگین وزنی 

و پرورش ماهیان گرمابی مهرگان ماهی جنوب واقع در مجتمع پرورش ماهی آزادگان حومه اهواز تهیه 
 20میـزان  تعویض آب به  .سازي گردیدندانشگاه شهید چمران منتقل و ذخیرهبه دانشکده دامپزشکی د

 بوده c˚28نگه داشته و دماي آب در این مدت  ppm 10-8و میزان اکسیژن آب را در حد بوده  درصد
  تغذیه شدند.ها با غذاي مخصوص ماهی کپور معمولی و ماهی

از شرکت اصلی تولید کننده آن یعنی شرکت آرژنت  222پودر ام اس : داروهاي بیهوشی مورد استفاده
 خریداري گردیـد. درصد  98با درصد خلوص  )Finquel( ایاالت متحده آمریکا با نام تجاري فینکوئل

اسانس گل میخک ساخت داخل و تهیه شده به روش تقطیر آب و بخار با دستگاه کلونجر و با استفاده از 
هاي توصیه شده  بتعنوان حالل و به نس الکل به -ترکیبات هگزان، پنتان و همچنین آب و مخلوط آب

ان دارویی شرکت پارس ایمن دارو هاي معتبر در آزمایشگاه شرکت تولید و فراوري گیاهتوسط فارماکوپه
شرکت از  )Ethylene glycol monophenyl ether( فنوکسی اتانول -2 تهیه و در تحقیق استفاده شد.

  کار برده شد. همرك آلمان تهیه و ب
، اکسیژن c˚1±25دما:  شرایط فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده در تحقیق به قرار زیر بود.: کیفیت آب

  .ppm1/0<NH3؛ >ppm01/0NO2 ؛ppm 10-8 ،3/0±9/7:PHمحلول: 
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 150و  100، 75، 50،   25 هـاي  اسـانس گـل میخـک بـا غلظـت     : گیري طراحی تحقیق و روش نمونه
براي القـاي بیهوشـی و   ) 1997آندرسون و همکاران،  ؛2009سوداگران و همکاران، ( گرم در لیتر میلی

 گرم در لیتر براي تعیین غلظت کشنده استفاده گردید. میلی 500و  400و  300، 200،   100هاي  غلظت
گومولکـا و   ؛2006(پالیـک و همکـاران،   گـرم در   میلی 125و  100، 75، 50،   25دوزهاي  222ام اس 

، 600، 400، 300، 200،   100هاي  براي بیهوشی و غلظت) 2002اورتونو و همکاران،  ؛2008همکاران، 
  گرم در لیتر براي تعیین غلظت کشنده استفاده گردید.  میلی 900

، 100هاي  با غلظت )1990سامرفلت و اسمیت،  ؛2005مایلوناس و همکاران، (فنوکسی اتانول  -2
دست  هب گرم در لیتر میلی 2/0(بهترین جواب  قرار گرفتند لیتر در یکرولیترم 500و  400، 300، 200
میکرولیتر در لیتر براي غلظت کشنده استفاده  4000و  3000و  2500، 2000، 1500، 1000، 500 .آمد)

 70میکرولیتر تلفات  3000 تلفات و در غلظت  درصد 50میکرولیتر  2000شد. تلفات در غلظت 
  بود.   درصد 100میکرولیتر تلفات  4000غلظت در تلفات داشت.  درصد

لیتري و در هر مخزن از  20ه تکرار در نظر گرفته شده و از مخازن براي هر غلظت ماده بیهوشی س  
آورده  3غلظت مناسب القاي بیهوشی و غلظت کشنده داروي بیهوشی در جدول  ماهی استفاده شد. 10

  شده است.
از مشـخص   بعـد : 222اس  فنوکسی اتانول و ام -2ایجاد بیهوشی با استفاده از اسانس گل میخک، 

گرمی تحت بیهوشی تـا مرحلـه تخـدیري     120±20قطعه ماهی  25تعداد شدن دوز بیهوشی هر ماده، 
عنـوان کنتـرل در نظـر گرفتـه شـد       (نارکوزیس) با هر یک از مواد فوق قرار داده شد، یک تیمار هم به

شـد و بـه محـض     لیتري استفاده 50هاي  چهار تیمار)، براي بیهوش کردن ماهیان از آکواریم (مجموعاً
در سطح تنفس، فقدان کامل تعادل، عـدم واکـنش   کاهش ، پاسخ به تغییر وضعیت م: عدمیمشاهده عال

بیهوشی نارکوزیس تلقی شده ) 2005(راس و همکاران، به تحریک خارجی و کاهش تونوس عضالت 
 جـا  که در آن(ریکاوري) حاوي آب تازه داراي سیستم هوادهی  هاي بازگشت از بیهوشی و به آکواریوم

هـاي  آکواریمدهند، براي این عملیات نیز از راحل ریکاوري را انجام میماهیان پس از طی زمان الزم م
  لیتري استفاده شد. 150
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قطعـه   6ساعت بعد از بیهوشی اقدام به خـونگیري از   72، 24، 12،   1هاي  در زمان: تهیه نمونه خونی
عـدد در هـر سـاعت)     6( به خونگیري از تعداد مساوي مـاهی ماهی در هر تیمار گردید. قبل از اقدام 

  عنوان گروه شاهد که تحت هیچگونه ماده بیهوشی واقع نشده بودند صورت پذیرفت.  به
  

  فاکتورهاي خونی مورد بررسی
باشد. براي  شناسی می هماتوکریت یکی از آزمایشات مهم و متداول در خون :)PCV(هماتوکریت 

(فلدمن و  شود استفاده گردید ) نیز نامیده میAdams) که روش آدامز (Microگیري از روش ( اندازه
  ).2000همکاران، 

هموگلوبین به روش استاندارد سیانومت هموگلوبین محاسبه گردید. براي انجام این  :میزان هموگلوبین
هموگلوبین) سی سی محلول تجارتی درابکین (معرف سیانومت  5میکرولیتر خون را با  200 کار

دقیقه از زمان مخلوط نمودن نمونه، براي انجام و تکمیل  10مخلوط نموده و پس از گذشت 
منظور رسوب ذرات هسته با سرعت  دقیقه به 10مدت  هاي شیمیایی، نمونه مخلوط شده به واکنش
سیله و نانومتر به 540دور در دقیقه سانتریفوژ شده، جذب نوري محلول فوقانی در طول موج  2000

  گردید لیتر محاسبه می گیري و میزان هموگلوبین بر حسب گرم در دسی دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه
  ).2000(فلدمن و همکاران، 

  
  هاي گلبولی اندیس

حجم یک  MCV :MCV) یا Mean Cropuscular Volume( حجم یک گلبول قرمز متوسط
  توان آن را محاسبه نمود. فرمول زیر می باشد که با گلبول قرمز متوسط در خون مورد آزمایش می

 

MCV =
هماتوکریت × 10

میلیون گلبول	هاي	قرمز	شمارش	شده
 

  

  :MCH) یا Mean Corpuscular Hemoglobinوزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز متوسط (
MCH باشد که با فرمول زیر  وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز متوسط در خون مورد آزمایش می

   را محاسبه نمود. توان آن می
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MCH =
هموگلوبین × 10

میلیون گلبول	هاي	قرمز	شمارش	شده
 

  

MCHC صورت درصد گزارش  درصد هموگلوبین در هماتوکریت خون مورد آزمایش است و به
  شود. می

×	هموگلوبین
  MCHC% =  هماتوکریت

گسترش خون  د اقدام به تهیههاي سفیبراي شمارش تفریقی گلبول: هاي سفیدشمارش تفریقی گلبول
 20مـدت   سـا بـه  هاي تهیه شده با الکل متیلیک تثبیت و سپس با استفاده از رنـگ گیم گسترش .گردید

شـدن گسـترش بـا    شوي الم و خشـک  و آمیزي و شستشد و پس از پایان رنگآمیزي می دقیقه رنگ
 گردیـد محاسبه و ثبت مـی ها شمارش و درصد هر یک از سلولصد سلول سفید عدسی روغنی تعداد 

  ).1998، نظیفی(
که  سنجیکدورتگیري میزان فعالیت الیزوزیم سرم از روش براي اندازه: گیري الیزوزیم سرماندازه

  شده است با مقداري تغییرات استفاده گردید.توصیه  1993و اباچ در سال  1990 الیس در سالتوسط 
گـرم در  میلـی  2/0از سوسپانسـیون  یکرولیتـر  م 200میکرولیتر از سرم بـا   200در این روش ابتدا   
) pH=6.2موالر ( 05/0لیتر باکتري میکروکوکوس لیزودایکتیکوس (سیگما) در بافر فسفات سدیم  میلی
 1هاي گراد در زماندرجه سانتی 25گردد و جذب نوري در دماي االیزا مخلوط میهاي پلیت گودهدر 
شود. فعالیت الیزوزیم باعـث  می گیرياندازه نانومتر 560سازي در طول موج دقیقه بعد از مخلوط 6و 

یک واحد فعایت الیزوزیم بـا میـزان کـاهش جـذب      گردد.اکتري و کاهش جذب نوري میلیز شدن ب
  شود.مشخص می لیتر سرمدر دقیقه در هر میلی 001/0 نوري به میزان

از روش توصـیه شـده   گیري قدرت باکتري کشی سـرم   براي اندازه :بررسی قدرت باکتري کشی سرم
باکتري آئروموناس ابتدا  با کمی تغییرات استفاده گردید. 1990 توسط کاجیتا و همکاران در سال توسط

هاي باکتریایی با سانتریفوژ  کشت داده شد و سپس سلول TSBساعت در محیط  48مدت  به هیدروفیال
ها  بافرفسفات سدیم استریل به آن با افزودن مقداري آوري و دقیقه جمع 15مدت  دوردر دقیقه به 3000

تعـداد بـاکتري در   گردیـد.   تنظیم 1 نانومتر برابر 540جذب نوري سوسپانسیون حاصله در طول موج 
هـاي متـوالی بـر مبنـاي ده،      سوسپانسیون حاصـل شـمارش شـده و بـا اسـتفاده از روش تهیـه رقـت       
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مول  میلی 5/0و حاوي =pH  5/7تریل (لیتر در ژالتین ورونال بافر اس باکتري در میلی 105سوسپانسیون 
هـاي سـرمی بـا     لیتر یون منیزیم) تهیه گردید. نمونـه   مول در میلی میلی 15/0لیتر یون کلسیم و  در میلی
با سرم رقیق شـده   1: 1با بافر فوق رقیق گردیدند. سوسپانسیون باکتریایی حاصل با نسبت  1:3نسبت 

 5گراد با حرارت مالیم انکوبـه گردیدنـد. سـپس     جه سانتیدر 25دقیقه در دماي  90مدت  ترکیب و به
هـاي   در سه تکرار کشت داده شـد. محـیط   TSA میکرولیتر از مخلوط سرم و باکتري در محیط کشت

گراد انکوبه گردیده و سپس به کمک دستگاه کلونی  درجه سانتی 25ساعت در دماي  24مدت  کشت به
صـورت متوسـط    هدر روي محیط کشت شمارش گردید. نتایج ب کانتر تعداد پرگنه باکتریایی رشد یافته

  .شدتعداد باکتري شمارش شده در هر سه تکرار براي هر نمونه گزارش 
و  Lowry میزان پروتئین کل به روش توصیه شده توسط :گیري توتال پروتئین و گلوبولیناندازه

گیري  اندازه 2007در سال و همکاران Swain میزان گلوبولین سرم به روش توصیه شده توسط 
 Lµصورت قطره قطره به  همحلول سولفات آمونیوم اشباع ب Lµ50براي تخمین گلوبولین  .گردید

از  Lµ 20 سپس ،شود دقیقه انجام می 5مدت  به 8000سانتریفیوژ در دور  شود. سرم اضافه می 50
میزان پروتئین با کیت و شود حل می )=3/9pHکربنات ( - بافر بیکربنات Lµ 80این نمونه با 

میزان کل گلوبولین سرم  شود.استاندارد تعیین می (Zistchem Diagnostics/Iran) تخمین پروتئین
  آید.دست می هانویه از پروتئین کل سرم بدست آمده ث  هبا کم کردن میزان پروتئین ب

  
  تجزیه و تحلیل آماري

اسـتفاده گردیـد.    5/1ویـرایش   Probitافزار  براي بررسی غلظت کشنده هر داروي بیهوشی از نرم  
هر مرحله شناسی بین تیمارهاي مورد بررسی در شناسی و ایمنیبراي بررسی اختالف فاکتورهاي خون

طرفه و تست تکمیلـی دانکـن در سـطح    و تست آنواي یک 16ویرایش  SPSSافزار  گیري از نرمخون
  استفاده گردید. 05/0 داري معنی

  
  نتایج
هاي قرمز شامل فاکتورهاي خونی مورد مطالعه فاکتورهاي خونی وابسته به گلبولدر بین   

و  MCV ،MCHهاي گلبولی (هاي قرمز خونی و اندیسداد گلبولهماتوکریت، هموگلوبین، تع
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MCHCداري نسبت به گروه گیري تفاوت معنیاي مختلف و در مراحل مختلف نمونه) در تیماره
  ).<05/0P( کنترل مشاهده نگردید

  
فاکتورهاي خونی ماهی  فنوکسی اتانول بر -2 اسانس گل میخک و ،222 اثر سه داوري بیهوشی ام اس -1 جدول
  . انحراف معیار) ±از بیهوشی (میانگین  ساعت بعد 72 و 24 ،12 ،1 فواصل زمانی در خوارعلف  کپور

 PCV (%) HB (g/dl) WBC(×103) RBC(×106) MCV(fl) MCH(pg) MCHC(%)  

  ساعت 1

MS222 79/1±2/33 23/1±17/5  14/1±4/6 35/0±50/1 43/62±33/233 92/12±45/36 85/3±63/15 

 34/18±41/5 85/36±08/17 21/198±42/71 59/1±58/0 6/6±55/1 12/5±12/1 8/28±45/5  فنوکسی اتانول

 69/16±23/3 29/36±81/19 13/217±18/101 75/1±73/0 8/6±59/2 21/5±65/0 2/32±98/6  گل میخک

 05/18±09/6 11/32±11/10 33/181±61/26 59/1±22/0 6/6±82/1 33/5±77/1 31±22/1 شاهد

  ساعت 12

MS222 95/2±8/32 27/2±44/5 49/2±8/6 53/0±69/1 70/75±41/212 54/20±42/36 56/7±84/16 

 49/12±43/7 87/31±88/5 41/207±68/41 34/1±79/0 75/6±26/1 24/5±84/0 4/32±29/3  فنوکسی اتانول

 87/16±95/5 72/38±76/20 54/221±20/61 54/1±52/0 5/6±29/1 24/5±55/1 75/31±19/4  گل میخک

 05/18±09/6 11/32±11/10 33/181±61/26 59/1±22/0 6/6±82/1 33/5±77/1 31±22/1 شاهد

 ساعت 24

MS222 66/4±2/29 82/2±38/5 71/1±75/6 37/0±49/1 08/41±95/189 35/23±36/38 43/12±71/15 
 40/16±43/5 48/30±55/8 88/201±83/79 85/1±49/0 8/6±48/1 46/5±32/1 4/34±93/4  فنوکسی اتانول

 83/17±35/7 41/38±16/17 95/226±89/76 51/1±64/0 6/6±95/1 65/5±86/2 31±94/3  گل میخک

 05/18±09/6 11/32±11/10 33/181±61/26 59/1±22/0 6/6±82/1 33/5±77/1 31±22/1 شاهد

 ساعت 72

MS222 97/7±31 43/2±15/5 30/2±6/6 22/0±52/1 55/82±64/207 41/11±18/32 58/5±61/16 

 59/19±03/10 27/42±93/15 76/231±88/93 50/1±45/0 2/6±79/1 89/5±91/1 8/31± 6/61  فنوکسی اتانول

 04/16±34/4 51/31±97/19 33/190±00/83 69/1±75/0 75/6±26/1 35/5±21/1 66667/31±58/0 گل میخک
 05/18±09/6 11/32±11/10 33/181±61/26 59/1±22/0 6/6±82/1 33/5±77/1 31±22/1 شاهد

  
گل  اسانسهاي ساعت بعد از بیهوشی در گروه 24و  12: هاي سفید خونیشمارش تفریقی گلبول

  ها مشاهده شد.نسبت نوتروفیلایش ها و افزفوسیتفنوکسی اتانول، کاهش نسبت لن -2 میخک و
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  .انحراف معیار) ±(میانگین  خونی سفید هايگلبول تفریقی شمارش نتایج  -2جدول 
 
 

 )درصد( تروفیلنو )درصد( مونوسیت )درصد( لنفوسیت

1ساعت   

MS222 42/7 ±61  47/4± 13  18/4±  26  

60 ±07/7 فنوکسی اتانول  50/7± 25/16  50/7± 75/23  

میخکگل   92/8± 60  41/1± 14  64/5±6/25  

25/61 ±85/16 شاهد  58/4± 125/13  17/12± 75/28  

12ساعت   

MS222 12/6± 65  74/2±  12  18/4± 24 

25/51 ±79/4* فنوکسی اتانول  50/2±75/13  *08/4± 35  

55 ±07/7* گل میخک  08/4± 15  *77/5± 30  

125/13 ±58/4 25/61±85/16 شاهد  17/12± 75/28  

24ساعت   

MS222 07/7± 65  89/2± 5/12  50/7±  75/23  

57 ±70/5* فنوکسی اتانول  24/2± 11  *74/2±33  

56 ±42/7* گل میخک  74/2± 12  *74/2± 33  

25/61 ±85/16 شاهد  58/4± 125/13  17/12± 75/28  

72ساعت   

MS222 47/2± 67  47/2± 13  74/2± 23  

65 ±91/7 فنوکسی اتانول  47/4±  12  42/7± 24  

75/63 ±31/10 گل میخک  89/2±  5/12  50/7± 75/23  

25/61 ±85/16 شاهد  58/4± 125/13  17/12± 75/28  

  .دار با گروه کنترل دارندتفاوت معنی*
  

و  100غلظت بیهوشی ام اس برابر : بیهوشی داروي کشنده غلظت و بیهوشی القاي مناسب غلظت
و کمتر از  100ولی در مورد اسانس گل میخک  1300و  200بود در مورد اتانول  700غلظت کشنده 

  باشد.بنابراین حاشیه ایمنی گل میخک کمتر می ،500
 

  .بیهوشی داروي کشنده غلظت و بیهوشی القاي مناسب غلظت -3 جدول
  )ساعته LC50 96غلظت کشنده (  غلظت مناسب بیهوشی  ماده بیهوشی

  45/746  100  گرم در لیتر میلی/  222ام اس 
  24/1235  200  میکرولیتر در لیترفنوکسی اتانول/  -2

  25/492  100  سی در لیتر اسانس گل میخک/ سی
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ضد باکتریایی سرم ماهی در تیمارهایبیهوش شده باسه ماده  فعالیتکشی سرم: بررسی قدرت باکتري
کاهش نسبی  داري با تیمار کنترل نشان نداد، هر چندهاي مختلف تفاوت معنیمورد بررسی در زمان

ساعت بعد از بیهوشی  24هاي تیمار فنوکسی اتانول و گل میخک در فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی
  مشاهده گردید.

  

  
  .سرم کشیباکتري قدرت به مربوط نتایج -1شکل 

  

ساعت بعد از بیهوشی در گروه بیهوشی با  12افزایش فعالیت الیزوزیم سرم : الیزوزیم سرم فعالیت
تفاوت  222ام اس  که در گروهحالی در شودمیاتانول دیده  فنوکسی -2گل میخک و  اسانس

  گیري مشاهده نشد.هاي نمونهیک از زمانداري در مقایسه با گروه کنترل در هیچ معنی
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  .سرم الیزوزیم فعالیت قدرت به مربوط نتایج -2شکل 

  

رهاي مختلف در مراحل داري بین تیماتفاوت معنینیز میزان گلوبولین سرم در : گیري گلوبولیناندازه
  .)<05/0P( گیري مشاهده نگردیدمختلف نمونه

  

.  
  . سرم گلوبولین میزان به مربوط نتایج -3شکل 
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رهاي مختلف در مراحل داري بین تیمادر میزان پروتئین تام نیز تفاوت معنی: تام گیري پروتئیناندازه
  ).<05/0P( گیري مشاهده نگردیدمختلف نمونه

  

  
  .سرم تام پروتئین به مربوط نتایج -4شکل 

  
  بحث
زا مانند ز اعمال استرساستفاده از بیهوشی براي انجام عملیات تکثیر و پرورش ماهی و اجتناب ا  
گیري، کارهاي ارویی، واکسیناسیون، تخم و اسپرمکشی، تزریقات هورمونی و د، وزنبنديرقم

اي برخوردار است. از طرف دیگر استفاده از این از اهمیت قابل مالحظه شات بالینیتحقیقاتی و آزمای
زا و تضعیف کننده بر سیستم ایمنی داشته د بیهوشی به خودي خود ممکن است تأثیرات استرسموا

ولی در ماهی کارهاي  ر پستانداران به اثبات رسیده استکه این امر د) 1994(ایواما و آکرمن،  باشند
بنابراین استفاده از ماده و روش بیهوشی  ).2002(اورتونو و همکاران، نجام نشده است چندان زیادي ا

در بین فاکتورهاي  .ی، از اهمیت باالیی برخوردار استثیر منفبا دوز مناسب همراه با کمترین تأ مناسب
تعداد  هاي قرمز شامل هماتوکریت، هموگلوبین،خونی مورد مطالعه فاکتورهاي خونی وابسته به گلبول
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اي مختلف و در ) در تیمارهMCHCو  MCV ،MCHهاي گلبولی (اندیس هاي قرمز خونی وگلبول
). این <05/0P( داري نسبت به گروه کنترل مشاهده نگردیدگیري تفاوت معنیمراحل مختلف نمونه

ماهی ثیر بیهوشی با هر یک از داروهاي مورد بررسی بر فاکتورهاي خونی دهنده عدم تأ نتایج نشان
  است.
هاي خوار و در گروهماهی کپور علف در ساعت بعد از بیهوشی 24و  12در مطالعه حاضر در   

ها مشاهده ها و افزایش نسبت نوتروفیلفوسیتفنوکسی اتانول، کاهش نسبت لن گل میخک و اسانس
 تحریک استرسآدرنال و  -ثیر مواد بیهوشی بر افزایش فعالیت محور هیپوفیزمطالعات بسیاري تأشد. 

براي مثال ). 1995مولینرو و گونزالز،  ؛1987(روبرتسون و همکاران،  اندهرا در پستانداران اثبات کرد
 اي عادي و، پدیدهها را در بیماران تحت بیهوشیکاهش تعداد لنفوسیت) 1990باردوسی و همکاران (

در  دانند. بیهوشی جانوران خونگرم میها در حین کورتیکوستروئیدها و نآمیدر نتیجه ترشح کاتکول
گرم میلی 30گل میخک با دوز  اسانسکمان بیهوشی با  آالي رنگین اي روي کپور معمولی و قزلمطالعه

هاي سفید خونی در مقایسه با گروه دقیقه بیهوشی تفاوتی در نسبت گلبول 10در لیتر بالفاصله بعد از 
  ).2005(ولیسک و همکاران،  کنترل نشان نداد

را بر ماهی خاویاري سیبري، همراه با  222ثیر اوژنول و ام اس أت 2008گومولکا و همکاران،   
سوداگران و همکاران، ها گزارش کردند. در مطالعه دیگري هاي سفید ولنفوسیتکاهش تعداد گلبول

نی هاي سفید خوثیر تجویز داروي بیهوشی پودر گل میخک بر تعداد و نسبت گلبولعدم تأ 2009
رسد افزایش نوتروفیل در اثر افزایش رهاسازي نوتروفیل بالغ نظر می به ماهی کلمه را گزارش نمودند.

باشد. همچنین کاهش در ها به خارج عروق مین و همچنین کاهش مهاجرت این سلولبه خو
 باشدمیها در  پوست، آبشش و روده آن ها به خارج عروق و استقرارها ناشی از مهاجرت آنلنفوسیت
  ).1993(وندالر، 

ی عملیاتی براي ارزیابی استرس هاي سفید را روشري از محققان شمارش تفریقی گلبولبسیا  
 )1990(بالي و همکاران،  شودوتروفیلی و لمفوپنی در ماهیان میدانند چرا که استرس باعث ایجاد ن می

و یا هیدروکورتیزون قرار  کورتیزولثیر ر ماهیانی که تحت تأو افزایش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت د
رسد افزایش نوتروفیل و کاهش نظر می بنابراین به ).2002(وجتازك،  اند مشاهده شده استگرفته

ثیرات ناشی از تأساعت بعد از بیهوشی  24 گل میخک و فنوکسی اتانول اسانسهاي لنفوسیت در گروه
  باشد.متعاقب آن می وستروئید تولید شدهکورتیک خیري و احتماالًتأاسترس 
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ساعت بعد از بیهوشی در گروه بیهوشی  24و  12سرم  در مطالعه حاضر افزایش فعالیت الیزوزیم  
تفاوت  222که در گروه ام اس در حالی مشاهده گردیدفنوکسی اتانول  -2گل میخک و  اسانسبا 

 شاهده نشد. افزایش الیزوزیمگیري مهاي نمونهداري در مقایسه با گروه کنترل در هیچیک از زمانمعنی
  نیز این افزایش مشاهده گردید.حاضر ها باشد که در مطالعه د ناشی از افزایش تعداد نوتروفیلتوانمی

 24و  1مقدار الیزوزیم در  در ماهی آزاد چینوك 2000چو و هیس در سال اي دیگر در مطالعه  
توماس و داري داشت. افزایش معنی 222گل میخک و ام اس اسانسساعت بعد از بیهوشی با 

 کند.زایی را در ماهی ایجاد میمواد بیهوشی تأثیرات استرسنشان دادند که  1991روبرتسون در سال 
 222اي در ماهی سیم دریایی نشان دادند مواجهه با ام اس در مطالعه 1995در سال  مولینرو و گونزالز

نشان دادند  2009مارلو و همکاران در سال شود. می تانول باعث ایجاد پاسخ استرسیفنوکسی ا -2و 
بعد از استرس افزایش  72و  24هاي زاي تراکم در ساعتاسترسماهی با شرایط روغن  که در
ساعت بعد از استرس تفاوت  2 که مقدار الیزوزیمداري در مقدار الیزوزیم وجود دارد، در حالی معنی
  داري نشان نداد.معنی
یهوشی باعث ایجاد نشان دادند که بدر مطالعه دیگري  1992همکاران در سال  باردوسی و همچنین  

هاي کربوهیدراتی هاي مانوزي و گیرندهها مانند گیرندههاي قندي در سطح لوکوسیتکاهش در گیرنده
 د.نکن بازي می  و قدرت ایمنی سلول خواريها نقش مهمی در عملکرد بیگانهشود این گیرنده می لکتین

هاي فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی در تیمارهاي بیهوش شده با سه ماده مورد بررسی در زمان
داري با تیمار کنترل نشان نداد، هر چند کاهش نسبی فعالیت ضد باکتریایی سرم معنی مختلف تفاوت

  گردید.ساعت بعد از بیهوشی مشاهده  24هاي تیمار فنوکسی اتانول و گل میخک در ماهی
خواري و کاهش قدرت بیگانه نیز افزایش فعالیت الیزوزیم 1389پور در سال در مطالعه قلی  

  شی الکتریکی و بیهوشی با گل میخک گزارش گردید.وآال بعد از بیه ماهی قزل هاي سفیدگلبول
ر مراحل رهاي مختلف دداري بین تیمازان گلوبولین سرم نیز تفاوت معنیدر مورد پروتئین تام و می  

گزارشات مشابهی از عدم تأثیر بیهوشی در سطح ). <05/0P( گیري مشاهده نگردیدمختلف نمونه
  ).2001پور،  آال نیز وجود دارد (قلی هاي سرم ماهی قزلپروتئین

ثیر تضعیف کننده این بیهوشی در هاي سفید خونی نشان از تأدر مطالعه حاضر تغییر نسبت گلبول  
فنوکسی اتانول  -2کشی سرم در تیمار د، همچنین کاهش در فعالیت باکتريدار خوارماهی کپور علف

دارد. در  خوارثیر این مواد بر ایمنی ماهی کپور علفگل میخک بعد از بیهوشی نشان از تأ اسانسو 
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فنوکسی اتانول اثراتی بر  -2توان نتیجه گرفت که بیهوشی ناشی از اسانس گل میخک و مجموع می
بر نتایج برخی کارهاي تواند که میطوري هخوار دارند بهاي ایمنی ماهی کپورعلفپاسخبرخی 

ها در ماهیان تحت افزایش نوتروفیل و کاهش لنفوسیت رسدنظر می گذار باشند. به تحقیقاتی تأثیر
ها  فنوکسی اتانول، همچنین افزایش فعالیت الیزوزیم در این گروه -2گل میخک و  اسانسبیهوشی با 

در طی عملیات  222که استفاده از ام اس هاست. در حالیه استرس ایجاد شده در این روشنتیج در
  شود.  پرورشی باعث القاي استرس کمتري می

استرس را در ماهی هاي تواند پاسخ  این است که بیهوشی میدهنده  در نتیجه، این مطالعه نشان  
هاي گردد مطالعات بیشتري در گونهپیشنهاد می د.ثیرگذار باشایجاد کرده و بر کارهاي تحقیقاتی تأ

کمترین اثر تداخلی هدف مختلف ماهیان، همچنین تعیین روش بیهوشی و دوز مناسب این داروها با 
  گیرد. صورتبر پاسخ ایمنی 
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