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بر  اتانول فنوکسی -2 و میخک اسانس گل ،222 اس -ام ي بیهوشیهامقایسه تاثیر داور
  )Cyprinus carpio(معمولی کپور  هاي سرمو آنزیم فاکتورهاي خونی
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 1چکیده

 فنوکسی - 2 و میخک اسانس گل ،222 اساماثر سه داروي پرکاربرد بیهوشی  هشپژودر این 
 تجـویز با معمولی ارزیابی گردید. ابتدا کپور ماهی هاي سرمفاکتورهاي خونی و آنزیم اتانول، بر

 غلظـت نیـز و بیهوشـی القـاي غلظـت بهترین بیهوشی، داروهاي از یک هر افزایشی هايغلظت
مـوثر  هـايغلظت با هاماهی سپس. گردید مشخص داروهاي بیهوشی از یک هر مورد در کشنده
 هـاماهی از بیهوشی از بعد ساعت 72 و 24 ،12 ،1 ،0 هايزمان در و شدند بیهوش آمده، بدست

 هايگلبول تعداد هموگلوبین، میزان هماتوکریت، پارامترهاي خون شناسی شامل و شده خونگیري
 مقایسـه تیمارهـا بـین هاي سـفید،م و تفریقی گلبول، شمارش تا MCV ،MCH،MCHC قرمز

گیري و بین نیز اندازه LDHو  ALP ،AST ،ALTهاي سرمی شامل سطح فعالیت آنزیم .گردید
داري بر فاکتورهـاي هاي مورد بررسی تاثیر معنیي بیهوشی در زماناین سه ماده تیمارها مقایسه شد.

 داري بـرهمچنـین بیهوشـی بـا ایـن مـواد تـاثیر معنـی)، <05/0Pخونی ماهی کپور معمولی نداشت (
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گیـري در مـاهی کپـور یک از مراحل نمونه در هیچ ALP1 ،AST2،ALT 3، LDH4هاي سرمی آنزیم
بیشـتري از سـایر  سـالمتکـارایی و حاشـیه  222اس هـر چنـد ام). <05/0P(معمولی نشان ندادنـد 

بـر فاکتورهـاي خـونی و  مخربیمطالعه تاثیر  داروهاي بیهوشی دارد، ولی هر سه داروي بیهوشی مورد
مربوط به بررسی فاکتورهاي خونی و سرمی ماهی  هايپژوهشتوانند در و می نداشتههاي سرمی آنزیم

  کپور معمولی استفاده گردند.
  

 کپور معمولی، ، اسانس گل میخک، فنوکسی اتانول،222اس ام ،داروهاي بیهوشی کلیدي: هايواژه
  یفاکتورهاي خون

  

  مقدمه
و استفاده از مواد  يریدرخواست بکارگ شیمنجر به افزا ایدر دن يپرور يتوسعه روز افزون آبز

 یصنعت باتیو ترک ییایمیاز مواد ش ياریبس ریاخ يهاکه در سال يشده است، به طور دیجد ییایمیش
و در  يبندطبقه یمتو دامنه سال ياقتصاد يهاقرار گرفته تا از نظر جنبه قیتحت مطالعات دق

 يدارو نیتر). در حال حاضر متداول2002سلطانی و همکاران، ( رندیمورد استفاده قرار گ يپروريآبز
است  222ام اس  يمتان سولفانات با نام تجار نیکائیتر ،یو پرورش ماه ریدر صنعت تکث یهوشیب
اعالم شده توسط  ازیرد نزمان منع مصرف مو و متیگران ق ماده نسبتاً نی)، ا2005پاپهن و همکاران، (
 يرو پژوهشباعث این امر ). 2003هارپر، باشد (یروز م 21، کایآمر ينظارت بر دارو و غذا ارهاد

(میرزرگر و فاطمی،  دارند 222نسبت به ام اس  يو اثرات سوء کمتر متیشده که ق یهوشیمواد ب ریسا
ستاري و کاربرد را دارد ( نیشتریب رانیمناسب در ا نیگزیجا کیبه عنوان  خکیاسانس گل م .)2004

 کیو خواص  ارهایمع شتریب خکیماده نشان داده که اسانس م نیاثرات ا مطالعه). 2009همکاران، 
 یهوشیاثر ب زمیدر خصوص مکان .)1998(کین و همکاران،  را دارا است آبزیان کننده خوب هوشیب

ماده  نیشود که ایداده م تمالـاح اـباشد. امیت نمـدر دس یقیالعات دقـاط کـخیل مـاسانس گ
 هار کردن محورـدون مـوده و بـزي بـصاب مرکـاع ستمـیبر س وفنـنیمشابه استام یراتـداراي اث

سلطانی و ( شودیم یدر ماه یهوشیب جادیموجب ا هیکل ینیناببافت بی -زیپوفیه -پوتاالموسیه
                                                
1- Alkaline Phosphatase 
2- Aspartate aminotransferase 
3- Alanine aminotransferase 
4- Lactate Dehydrogenase 
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، شوداستفاده می در آبزیان ايگسترده در سطحفنوکسی اتانول  - 2داروي بیهوشی  ).2002همکاران، 
همچنین ، کم است گی در این ماده نسبتاًو کشند لقاي بیهوشیبین دوز اي این در حالی است که فاصله

اي مادهآن را به  گذارد،می ماهی فیزیولوژیکهاي بر برخی واکنش ی کهعوارض جانبی و اثرات گزارش
در برخی ). 2002بدیل کرده است (اورتونو و همکاران، است ت آلبیهوشی ماهی ایدهبراي کمتر که 

کند (ایواما و میفنوکسی اتانول به خودي خود استرس را در ماهی القا  -2موارد، مانند بیهوشی شدید، 
بر اساس نتایج بررسی این . )1991؛ توماس و روبرتسون، 1990سامرفلت و اسمیت،  ؛1989همکاران، 

رشاتی از آسیب کبدي و کلیوي بعد از بیهوشی با این ماده وجود دارد داروي بیهوشی در انسان، گزا
 یو ضد قارچ الیباکتر یآنت تیخاصاین ماده بیهوشی بدلیل داشتن ). 1990(سامرفلت و اسمیت، 

در  نیبنابرا ،کاربرد دارد یمصنوع تکثیر قبل از انیماه عالوه بر بیهوشی در ضد عفونی و آرام بخشی
با توجه به وجود  .)2004(کویل و همکاران،  شودیموثر واقع م تین خصوصیا یمصنوع ریهنگام تکث

، گونزالزگزارشاتی از تاثیر برخی داروهاي بیهوشی بر فاکتورهاي خونی و آنزیمی ماهی (مولینرو و 
و  خکی، اسانس گل م222 اسام ي بیهوشیسه دارو ریتاث سهیمقا مطالعه نیهدف از انجام ا)، 1995

 د، تا دارويباشیم یکپور معمول یسرم ماه يهامیو آنز یخون ياتانول بر فاکتورها یفنوکس -2
مربوط به بررسی  هايپژوهشکه کمترین اثر را بر فاکتورهاي فوق دارد معرفی و در  بیهوشی

  فاکتورهاي خونی و آنزیمی ماهی به عنوان داروي بیهوشی مناسب پیشنهاد گردد.
  

  هامواد و روش
گرمی براي انجام دو  100تا  50قطعه ماهی کپور معمولی  600تعداد  :شرایط نگهداري تهیه ماهی و

هاي با استفاده از تانکر و هیحومه اهواز ته در آزادگان یاز مجتمع پرورش ماه پژوهشمرحله 
 دیدانشگاه شه یبه دانشکده دامپزشک مخصوص حمل بچه ماهی مجهز به کپسول اکسیژن خالص

ها به مدت دو هفته پیش از جهت سازش یافتن با شرایط آزمایشگاه، ماهی .دندیچمران منتقل گرد
لیتري پالستیکی نگهداري شدند. شرایط آب مورد  500شروع کار در محیط آزمایشگاه در مخازن 

، 15/8±2/0برابر  pH ،امپیپی 9-10 محلول: ژنیاکس C 1±24˚دما:استفاده در طول دوره شامل 
 1/0کمتر از  )3NOگرم در لیتر و نیترات (میلی 01/0) کمتر از 3NHو  2NO( آمونیاك و نیتریت

 پژوهشمیکروزیمنس بر سانتیمتر مربع در طول  600- 550 سختی آب نیز بین .گرم در لیتر بودمیلی
  ثبت گردید.
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متحده  االتیشرکت آرژنت ا(ساخت  نکوئلیف يبا نام تجار 222ام اس  پودر :یهوشیب يداروها
 (شماره کاتالوگ C-8 H-10 0-2 ییایمیاتانول با فرمول ش یفنوکس -2و داروي بیهوشی ) کایآمر

S6048191018 خریداري گردید. )آلمان ،شرکت مرك ساخت  
هگزان،  باتیآب و بخار با دستگاه کلونجر و با استفاده از ترک ریبه روش تقط خکیگل م اسانس

شده توسط  هیتوص يهاالل و به نسبتالکل به عنوان ح -آب و مخلوط آب نیپنتان و همچن
 هیدارو ته منیشرکت پارس ا ییدارو اهانیگ يو فراور دیشرکت تول شگاهیمعتبر در آزما يهافارماکوپه

  .)1996(زرگري،  و در تحقیق استفاده شد
به این منظور بر اساس اطالعات  :بهترین غلظت بیهوشی و غلظت کشنده داروهاي بیهوشی محاسبه

نابع و مطالعات اولیه حدود غلظت القاي بیهوشی و کشنده هر ماده مشخص گردید و موجود در م
ها باشند در مورد هر داروي بیهوشی تهیه شد هاي افزایشی که در بر گیرنده این غلظتسپس غلظت

؛ سوداگران و 2008؛ گومولک و همکاران، 2006؛ پالیک و همکاران، 1997(اندرسون و همکاران، 
  .)2009همکاران، 

در مورد هر داروي بیهوشی براي القـاي بیهوشـی و تعیـین غلظـت  مورد استفاده نهایی هايتغلظ
  ).2008؛ گومولک و همکاران، 2002آورده شده است (اورتونو و همکاران،  1در جدول  کشنده،

لیتري و در هر مخزن از  20در نظر گرفته شده و از مخازن  راربراي هر غلظت ماده بیهوشی سه تک
  .گردیدماهی استفاده  10
  

براي تعیین غلظت مناسب القاي بیهوشی و نیز غلظـت کشـنده از هر داروي بیهوشی هاي بکار رفته غلظت -1جدول 
50LC 5 ايدقیقه  

 )ساعته 50LC 96( هاي تعیینغلظت )امپیپی( هاي استفاده شده براي بیهوشیغلظت  بیهوشی ماده

 500و  400و  300، 200، 100 125و  100، 75، 50، 25  222س اام

  2000، 1500، 1000، 500 500و  400، 300، 200، 100 فنوکسی اتانول- 2

 700، 600،  500، 400، 300 150،  125، 100،  75،   50،  25 اسانس گل میخک
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ت. مبنا قرار گرف 1سبک یهوشیب يمرحله ،بیهوشی القايبراي  :50LCتعیین بهترین غلظت بیهوشی و 
هاي ها در مورد هر داروي بیهوشی به مخازن حاوي غلظتها به ترتیب ماهیبعد از تعیین غلظت

عدم پاسخ به تغییر  م بیهوشی سبک شامل:یتعیین شده ماده بیهوشی اضافه شده و بعد از مشاهده عال
) 1999 ی (راس و راس،خارج کیسطح تنفس، فقدان کامل تعادل، عدم واکنش به تحر وضعیت، کاهش در

 2یهوشیبازگشت از ب يهاومیبه آکوار بعد از ثبت زمان القاي بیهوشی شده و یتلق ی سبکهوشیب
شدند، زمان بازگشت از بیهوشی نیز بعد از تثبیت کامل ی منتقل هواده ستمیس يآب تازه دارا يحاو

  تعادل و واکنش به تحریک خارجی ثبت گردید.
بیهوشی به همین طریق اقدام شد، فقط غلظت مورد براي بدست آوردن غلظت کشنده داروهاي 

قطعه ماهی  10) بود. در مورد هر غلظت مشخص شده از سه داروي بیهوشی، 1استفاده بیشتر (جدول 
دقیقه در مخزن حاوي غلظت مورد نظر نگهداري شده و سپس به مخزن ریکاوري منتقل  5به مدت 

در مخزن ریکاوري، فاقد عکس العمل و حرکت  هایی که بعد از دو ساعت نگهداريشدند، ماهیمی
افزار و نتایج تلفات توسط نرم )2000 (ابطحی و همکاران،سرپوش آبششی بودند، مرده قلمداد شده 

Probit version 1.5  50آنالیز وLC .هر دارو محاسبه گردید  
 30تعداد  شی،بیهو بعد از مشخص شدن دوز بیهوشی هر ماده :هاو تیماربندي ماهی القاي بیهوشی

سبک با هر یک از مواد فوق قرار داده شد،  یهوشیتا مرحله ب یهوشیگرمی تحت ب 100قطعه ماهی 
(بالفاصله 0 هايزمان درها، بیهوش شدن ماهی بعد از .یک تیمار هم به عنوان کنترل در نظر گرفته شد

قطعه ماهی در هر  5یري از ساعت بعد از بیهوشی اقدام به خونگ 72 و 24، 12، 1 بعد از بیهوشی)،
مرحله خونگیري به عمل آمد، هرچند در هر  ماهی عدد 5در مورد تیمار شاهد نیز تیمار گردید. 

  ور گردید.ها بیهوش نشده و فقط در آب فاقد داروي بیهوشی غوطهماهی
 شناسـی دانشـکدهخـون شـگاهیبالفاصـله بـه آزما ،شناسـیخـون هـايآزمایش ها به منظورنمونه

 .شناسـی در همـان روز انجـام گرفـتخـون هايآزمایشمنتقل گردید.  ی شهید چمران اهوازمپزشکدا
گراد درجه سانتی -20قسمتی از خون براي جداسازي سرم در نظر گفته شد و سرم جداسازي شده در 

 آنزیمی نگهداري شد. هايبراي آزمایش

                                                
1- Light anesthesia 
2- Recovery 
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شده توسط  هیتوص يهابه روش مورد مطالعه یخون يفاکتورها :یشناسفاکتورهاي خون بررسی
شامل  گیري شد. پارامترهاي خونی) با کمی تغییرات اندازه2000فلدمن و همکاران ( و )1995ی (فینظ

، حجم متوسسط )RBC( یقرمز خون يهاگلبولتعداد ، )Hb( نی)، هموگلوبPCV( تیهماتوکر
، MCHC گلبولیو غلظت هموگلوبین  MCH ، میزان متوسط هموگلوبین گلبولیMCV گلبولی

  ) بود.WBC( دیسف يهاگلبول یقیتفر شمارش تام و
از  یسـرم يهاپس از خارج نمودن نمونه :ALP1 ،AST2،ALT 3، LDH4 یسرم يهامیآنز یبررس

 هیـشـدن کل آمـادهو پـس از  میتنظـ Trucal-u براتوریبـا اسـتفاده از کـال زریانجماد، دسـتگاه اتوانـاال
طور اتوماتیک و بدون دخالت انسانی توسـط دسـتگاه هب هاآزمایش ،يریگالزم جهت اندازه يهامحلول

 يهـامینـزآ تیـعالفها استفاده گردید، گیري آنزیمهاي انسانی براي اندازهاز آنجا که از کیت .انجام شد
AST  وALT فرانکل -من تیبه روش ر )Reitman-frankel( ،ALP بـورك  يلور -یبه روش بس

)Bessey-Lowry Bork( و LDH به روش واکر )Wacker (تغییراتـی در برنامـه  .دیگرد يریگاندازه
درجـه  24درجـه،  37ها به جاي گیري دستگاه انجام شده، به عنوان مثال دماي انکوباسیون نمونهاندازه

  تعریف شد.
 5/1نسـخه  Probitافزار براي بررسی غلظت کشنده هر داروي بیهوشی از نرم :يآمار لیو تحل هیتجز

تیمارهـاي مـورد در شناسـی فاکتورهاي خوندار بین وجود اختالف معنی استفاده گردید. براي بررسی
 آزمـونو  )One way ANOVA( یکطرفـه آنـالیز واریـانسو  16ویرایش  SPSSافزار ز نرما بررسی

  استفاده گردید. 05/0 داريسطح معنی درتکمیلی دانکن 
  

  نتایج
، فنوکسـی 222اس امسه داروي بیهوشـی  50LCکشنده غلظت ز نیغلظت مناسب القاي بیهوشی و 

مناسـب را بیهوشـی  القـاي غلظـتکمترین  :آورده شده است 2در جدول  اتانول و اسانس گل میخک
را نیـز همـین  ايدقیقه 50LC 5داشت، همچنین بیشترین نسبت بین غلظت بیهوش کننده و  222اس ام

                                                
1- Alkaline Phosphatase 
2- Aspartate aminotransferase 
3- Alanine aminotransferase 
4- Lactate Dehydrogenase 
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فنوکسی اتانول نسبت به دو داروي دیگر بسـیار  یهوشی توسطماده بیهوشی داشته است. غلظت القاي ب
  باالتر بوده و نسبت غلظت کشنده به غلظت القاي بیهوشی نیز کمتر از دو داروي دیگر بود.

  
، 222اس سه داروي بیهوشی ام اي و نسبت این دو غلظت، دردقیقه50LC 5 غلظت مناسب القاي بیهوشی، -2جدول 

  گل میخک در ماهی کپور معمولیفنوکسی اتانول و اسانس 

  بیهوشی ماده
 بیهوشی مناسب غلظت

 )امپیپی(

   کشنده غلظت
)50LC 5 ايدقیقه( 

نسبت غلظت کشنده و غلظت 
  بیهوشی مناسب

  87/7 787 100  222ام اس 
  37/3  1215 400 فنوکسی اتانول - 2

  73/4 589 125 اسانس گل میخک

  
، RBC ،WBC ،Hb ،PCV ،MCV ،MCHاي خـونی گیـري پارامترهـنتـایج مربـوط بـه انـدازه

MCHC نشـان  3در جـدول  گیري بعد از بیهوشیمورد بررسی در مراحل مختلف نمونه هايتیمار در
 ن،یهموگلـوب ت،یـقرمز شامل هماتوکر يهاوابسته به گلبول یخون يفاکتورها نیشده است. در ب داده

مختلف  يمارهای) در تMCHCو  MCV ،MCH( یگلبول يهاسیو اند یونقرمز خ يهاتعداد گلبول
 دینسبت به گروه شاهد مشاهده نگرد ي از نظر آماريداریتفاوت معن يریگو در مراحل مختلف نمونه

)05/0P>.(  
ی بعد از بیهوشی با سه داروي بیهوشی خون دیسف يهاگلبول یقیتفر کل و شمارشتعداد ایسه نتایج مق

جدول مشخص این طور که از همان آورده شده است. 4گیري نیز در جدول هاي مختلف نمونهدر زمان
کدام از مراحل ، فنوکسی اتانول و اسانس گل میخک، در هیچ222اس است، بیهوشی با سه داروي ام

  .)<05/0P( هاي سفید خونی و نسبت آنها نداشته استگیري تاثیري در تعداد و نسبت گلبولنمونه
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 ±میانگین( خونی فاکتورهاي بر اتانول فنوکسی -2 و میخک گل اسانس ،222 اسام بیهوشی داوري سه اثر -3 جدول
 ANOVAبیهوشی (آزمون  از بعد ساعت 72 و 24 ،12 ،1 ،0زمانی  معمولی در فواصل کپور ماهی در )معیار انحراف

گیري شده هاي مختلف اندازهگیري بین شاخصداري بین تیمارها در مراحل نمونهتفاوت معنی، %95در سطح اطمینان 
  نشان نداد)

PCV تیمارها زمان %( ) HB(g/dl) RBC(m/µl) MCV(fL) MCH(pg) MCHC(%) 

 ساعت
 صفر

MS222 33/28 ±  /2 1 95/5 ± 08/1  17/1 ± 06/0  243±24/16 50/89±7/86 20/96±6/29 
33/32  گل میخک ± 96/8  17/6 ± 13/1  68/1 ± 50/0  200±74/07 42/18±14/10 19/60±3/00 

20/27  فنوکسی اتانول ± 96/8  21/6 ± 57/2  22/1 ± 29/0  231±95/71 54/12±30/13 24/76±3/19 
75/29 شاهد ± 50/2  57/6 ± 90/1  38/1 ± 577/0  249±47/57 52/90±16/22 20/37±10/57 

ساعت 
1  

MS222 29/20± 8/47 6/55±1/43 1/30±0/29 229±56/43 53/56±19/89 23/49±7/15 
 4/48±20/34 15/04±49/56 126/2±265 0/43±1/28 0/78±5/87 5/32±29/60  گل میخک

 5/70±20/94 14/03±50/56 123/2±264 0/48±1/26 0/59±5/86 8/75±29/80  فنوکسی اتانول
 6/28±20/37 16/22±52/90 47/57±249 0/577±1/38 1/90±5/57 2/50±29/75 شاهد

ساعت
12  

MS222 28/75±7/14 6/15±1/78 1/43±0/33 206±54/39 46/93±25/57 21/98±6/90 
 9/30±19/55 13/65±41/20 90/79±234 0/50±1/58 3/06±6/49 3/21±33/60  گل میخک

 3/40±19/39 14/46±42/76 82/19±226 0/27±1/66 0/85±5/84 2/97±30/40  کسی اتانولفنو
 6/28±20/37 16/22±52/90 47/57±249 0/577±1/38 1/90±6/57 2/50±29/75 شاهد

ساعت 
24 

MS222 30/00±4/76 6/52±1/88 1/46±0/27 218±60/41 43/86±19/33 20/9±6/06 
 7/73±21/95 32/12±52/07 83/84±229 0/33±1/42 3/08±6/77 5/86±30/60  گل میخک

 10/90±22/89 11/00±47/17 114/7±241 0/65±1/56 1/74±6/58 9/83±32/00  فنوکسی اتانول
 6/28±20/37 16/22±52/90 47/57±249 0/577±1/38 1/90±6/57 2/50±29/75 شاهد

ساعت 
72 

MS222 29/00±3/94 6/44±2/30 1/36±0/25 222±69/01 50/94±25/85 22/01±6/76 
 7/65±21/56 10/48±43/67 94/94±222 0/34±1/54 0/23±6/59 8/42±32/75  گل میخک

 15/58±23/05 30/32±51/99 106/8±237 0/59±1/51 2/99±6/69 7/27±32/40  فنوکسی اتانول
 6/28±20/37 16/22±52/90 47/57±249 0/577±1/38 1/90±6/57 2/50±29/75 شاهد
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و شـمارش تفریقـی  WBCفنوکسی اتانول بر  -2 ، اسانس گل میخک و222 اثرسه داوري بیهوشی ام اس -4 جدول
 ±بعد از بیهوشی (میـانگین  ساعت 72 و 24 ،12 ،1 ،0در فواصل زمانی  معمولی خونی ماهی کپور هاي سفیدگلبول

  انحراف معیار)
  (%) نوتروفیل (%)  مونوسیت  (%) لنفوسیت WBC(k/µl) داروي بیهوشی زمان

 ساعت
 صفر

222MS 7000±2302 62/67±2/08 11/00±2/00 26/33±1/53 
 1/53±27/67 2/52±10/67 1/15±61/67 2646±8333  گل میخک

 2/17±25/80 1/30±9/20 4/30±63/00 4163±8250  فنوکسی اتانول
 4/35±24/25 1/26±10/25 8/72±63/00 2363±8400 شاهد

1ساعت  

222MS 7800±3899 63/20±7/05 9/60±1/34 24/20±6/26 
 10/66±31/50 0/82±10/00 10/54±58/50 4382±8800  گل میخک

 5/53±37/60 1/30±9/20 11/80±59/20 3362±7600  فنوکسی اتانول
 4/35±24/25 1/26±10/25 8/72±63/00 2302±8400 شاهد

12ساعت  

222MS 7800±1483 59/00±11/60 9/40±1/14 35/60±3/36 
 8/11±31/20 1/22±11/00 8/61±59/80 4848±8000  گل میخک

 9/83±25/80 1/92±9/80 11/40±61/00 1789±7200  فنوکسی اتانول
 4/35±24/25 1/26±10/25 8/72±63/00 2302±8400 شاهد

24 تساع  

222MS 8600±1342 57/00±4/55 10/50±0/58 31/00±7/79 
 8/62±31/40 1/30±9/80 8/87±58/80 2986±8750  گل میخک

 2/52±30/33 1/00±10/00 3/00±59/00 1581±7000  فنوکسی اتانول
 4/35±24/25 1/26±10/25 8/72±63/00 2302±8400 شاهد

72 ساعت  

222MS 7200±1789 60/00±2/00 11/00±2/65 28/33±1/35 
 1/35±29/67 1/00±10/00 2/52±60/33 2881±8600  گل میخک

 1/26±28/75 2/16±11/00 2/08±60/50 1826±8000  فنوکسی اتانول
 4/35±24/25 1/26±1025 8/72±63/00 2302±8400 شاهد

هاي مختلف یري بین شاخصگداري بین تیمارها در مراحل نمونهتفاوت معنی، %95در سطح اطمینان  ANOVA(آزمون 
  گیري شده نشان نداد).اندازه

  
ی مـاهی کپـور در سـرم يهـامیآنـز تیـفعالنتایج مربوط به تاثیر سه ماده بیهوشی مورد مطالعه بر 

سـه  يمارهـایتهـاي سـرمی . فعالیـت آنـزیمآورده شده است 5در جدول  گیريمراحل مختلف نمونه
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نشـان ندادنـد و نسبت به گروه کنترل  يداریتفاوت معن يریگدر مراحل مختلف نمونه داروي بیهوشی
ها تحت تاثیر بیهوشی با هیچکدام از سه داروي بیهوشـی مـورد مطالعـه قـرار غلظت سرمی این آنزیم

  ).<05/0P(نگرفت 
  

داروهاي  بین تیمارهاي بیهوش شده با انحراف معیار) ±(میانگین  هاي سرمیآنزیمي فعالیت برخی مقایسه -5جدول 
  بیهوشی در مراحل مختلف

 ALP(Iu/l) AST(Iu/l) ALT(Iu/l) LDH(Iu/l) داروي بیهوشی گیريزمان نمونه

 صفر ساعت

222MS 200± 63/15 147±27/47 66/67±5/86 306±20/82 
 5/77±296 1/00±63/00 24/99±155 35/17±203  گل میخک

 55/68±300 4/39±61/60 20/10±150 35/14±200  فنوکسی اتانول
 51/38±300 9/24±61/83 16/01±154 20/11±199 شاهد

 1ساعت

222MS 20/10±204 153±14/26 67/00±14/11 318±73/28 
 31/14±292 14/86±68/60 6/61±148 ٠٧/١٩±٢٠٣  گل میخک

 61/07±316 9/91±67/40 22/94±147 ٨٦/٢٥±٢٠١  فنوکسی اتانول
 51/38±300 9/24±61/83 16/01±154 ٢٠/١١±١٩٩ شاهد

 12ساعت

222MS ٤٨/١٣±٢٠٤ 155±23/66 69/40±10/09 317±37/01 
 20/12±309 7/00±60/00 5/13±151 ٣٣/٢٦±١٩٤  گل میخک

 31/14±308 10/27±69/00 3/54±147 ٨٩/٥±٢٠٣  فنوکسی اتانول
 51/38±300 9/24±61/83 16/01±154 ٢٠/١١±١٩٩ شاهد

 24 ساعت

222MS ٨٤/٢١±٢٠١ 157±5/70 65/40±9/29 298±34/21 
 63/80±313 7/20±69/40 7/16±145 ٨٦/١٤±٢٠٥  گل میخک

 38/31±294 7/00±60/00 5/13±151 ٢٨/٢٠±٢٠٣  فنوکسی اتانول
 51/38±300 9/24±61/83 16/01±154 ٢٠/١١±١٩٩ شاهد

 72 ساعت

222MS ٣١/١٤±١٩٦ 144±6/11 69/60±3/78 309±29/03 
 59/69±290 15/08±68/60 23/95±145 ٥٣/١٩±٢٠١  گل میخک

 72/23±299 6/98±64/20 13/55±147 ٨١/١٣±٢٠٤  فنوکسی اتانول
 51/38±300 9/24±61/83 16/01±154 ٢٠/١١±١٩٩ شاهد

هاي مختلف گیري بین شاخصداري بین تیمارها در مراحل نمونهتفاوت معنی، %95در سطح اطمینان  ANOVA(آزمون 
  .د)گیري شده نشان ندااندازه
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  بحث
 ازاستفاده  همچنین .در ماهی اهمیت ویژه و کاربردهاي فراوانی دارد یهوشیبداروهاي استفاده از 

 داشته باشند ی ماهیمنیا سوء بر فیزیولوژي و راتیخود ممکن است تاث يبه خود یهوشیمواد ب نیا
نشان داد که کارایی  هشپژونتایج مرحله اول این  .)1995، گونزالز؛ مولینرو و 1994(ایواما و آکرمن، 

تر بیهوشی استاندارد ایجاد بیشتر از دو داروي دیگر بوده (با غلظت پایین 222بیهوشی داروي ام اس 
فنوکسی اتانول باالتر از سایر داروهاي بیهوشی مورد بررسی بود و این به  -2نمود) و غلظت کشنده 

باشد چرا که نسبت غلظت کشنده به یداراي بیشترین حاشیه ایمنی م 222آن معنی است که ام اس 
که این نسبت در مورد اسانس گل میخک و فنوکسی بود، در صورتی 87/7غلظت موثر آن بیشتر از 

هاي القاي بیهوشی هر سه داروي مورد استفاده در بود. غلظت 73/3و  37/4اتانول به ترتیب برابر 
پور و ). شریف2003زرگر و صیدگر، محدوده گزارش شده در ماهیان مختلف در منابع بود (میر

 یبن ی کپور وماه يروبه ترتیب که  يامطالعه یط) 2011) و موسوي و همکاران (2001همکاران (
گزارش  222را در مورد اسانس گل میخک و ام اس  این پژوهشهاي مشابه غلظت انجام دادند

ده است (میرزرگر و فاطمی، در ماهیان مختلف گزارش ش 222نمودند. حاشیه امنیت باالي ام اس 
، حاشیه ایمنی باالي داروي پژوهشگزارشی مشابه این  نیز در )2000( ابطحی و همکاران). 2004

  آال و کپور را گزارش نمودند.در ماهی خاویاري، قزل 222بیهوشی ام اس
ا گردد که بیهوشی ب، مشخص میپژوهشبا توجه به نتایج فاکتورهاي خونی مورد بررسی در این 

هاي گلبولی ماهی در مراحل ، بر فاکتورهاي خونی و اندیسپژوهشمواد بیهوشی مورد استفاده در این 
اثر اسانس گل  )2002(و همکاران  یسلطان ).<05/0Pداري نداشت (گیري تاثیر معنیمختلف نمونه

 يهابافت یشناسبیخون و آس يهامیآنز یبرخ ک،یهماتولوژ يرا بر پارامترها يهند خکیم
 نیا يبر رو ییاثر سو چیه خکیکه اسانس گل م دندیرس جهینت نیکردند و به ا یبررس یکپورمعمول

(سلطانی و  خطر استیب يپرور يدر آبز یهوشیبه عنوان ماده بام پیپی 200غلظت نداشته و تا  یماه
ورهاي خونی تاثیر برخی داروهاي بیهوشی بر فاکت بیانگر هاهمچنین برخی گزارش .)2002همکاران، 

در ماهیان خاویاري جوان تحت بیهوشی با پودر گل میخک ) 2010و همکاران ( است، محمدي زارع
داري بر برخی تاثیر معنی موجبگرم در لیتر) را میلی 350و  275، 225، 175هاي (با غلظت

ی اتانول بر ) نیز تاثیر بیهوشی با فنوکس2011فاکتورهاي خونی این ماهی دانستند، همچنین فرهادي (
تواند به دلیل برخی فاکتورهاي خونی ماهی کپور علفخوار را گزارش نمود. تفاوت گزارشات می

  ).2011هاي مورد بررسی باشد (موسوي و همکارن، تفاوت فیزیولوژي گونه
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 يریگمختلف و در مراحل مختلف نمونه يمارهایدر ت یخون دیسف يهاگلبول نسبتتعداد و 
این سه دارو تفاوتی از  بنابراین ).<05/0P( دینسبت به گروه شاهد مشاهده نگرد يداریتفاوت معن

تاثیر مواد  هاي سفید خونی در ماهی کپور ندارد.نظر تاثیر بر فاکتورهاي خونی وابسته به گلبول
استرس را در پستانداران نشان داده شده  تعدیلآدرنال و  -بیهوشی بر افزایش فعالیت محور هیپوفیز

). ولی در ماهی چنین مکانیسمی به 1995؛ مولینرو و گونزالز، 1987(روبرتسون و همکاران، است 
کمان، بیهوشی آالي رنگیناي روي کپور معمولی و قزل). در مطالعه1995اثبات نرسیده است (ستاري، 

 هاي سفید خونی دردقیقه بیهوشی تفاوتی در نسبت گلبول 60و  10با اسانس گل میخک، بعد از 
  .)2005مقایسه با گروه شاهد نشان نداد (ولیسک و همکاران، 

) عدم تاثیر تجویز داروي بیهوشی پودر گل میخک بر تعداد و نسبت 2009سوداگران و همکاران (
هاي فوق ی دیگر برخالف یافتهپژوهشهاي سفید خونی ماهی کلمه را گزارش نمودند. در گلبول

هاي آال، تغییر تعداد و نسبت گلبولل) به ترتیب در آمور و قز2010پور کنعانی () و قلی2011فرهادي (
دنبال بیهوشی با اسانس گل میخک، فنوکسی اتانول و بیهوشی الکتریکی را گزارش هسفید خونی ب

هاي بیهوش شده را ناشی از نمودند، این محققین افزایش نوتروفیل و کاهش لنفوسیت در گروه
ماال کورتیکوستروئید تولید شده متعاقب آن دانستند. بالي و همکاران تاثیرات استرس تاخیري و احت

)، افزایش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در ماهیانی که تحت 2002) و وجتازك و همکاران (1990(
روي ماهی کپور  هاپژوهشاند را گزارش نمودند. البته تاثیر کورتیزول و یا هیدروکورتیزون قرار گرفته

؛ ولیسک و 2002(سلطانی و همکاران،  دهندثیر بیهوشی بر فاکتورهاي خونی نشان میمعمولی عدم تا
  ).2005همکاران، 
ویـژه ههاي حیاتی ماهی بـبسیاري از اندامدر LDH و ALP ،AST،  ALT ویژهههاي سرم بآنزیم

آسـیب باعث تواند یها ماندام نیا يهايماریب و یبافت يهابیشوند. آسیم افتیعضالت  وکبد، قلب 
(ولیسـک و  گـردد ی آنهـاسـرمافـزایش سـطح هـا در میآنـز نیـا هیـو تخل های این اندامسلول غشاي

در سرم LDH و ALP ،AST، ALTهر چهار آنزیم  تیفعال پژوهش نیا در. )a,b  2004اسووبودووا،
مراحل در  انولات یفنوکس و خکی، اسانس گل م222ام اس  یهوشیب يشده با سه دارو هوشیب انیماه

بـین تیمارهـا و هـا میآنـز تیفعال نیب يداریقرار نگرفته و تفاوت معن ریتحت تاث يریگمختلف نمونه
ــاوت نســب)<05/0P( مشــاهده نشــدتیمــار شــاهد  ــد تف ــ ی، هــر چن ــایت یبرخــ نیب مشــاهده  ماره

هی گزارشات مربوط به تاثیر بیهوشی با داروهاي مختلف بیهوشی در ماهی بسیار متفاوت و گـا.دیگرد
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هـاي هاي سرمی و بافت) تاثیر بیهوشی با گل میخک بر آنزیم2002متضاد است. سلطانی و همکاران (
هـاي سـرمی را حیاتی ماهی کپور معمولی را بررسی نموده و عدم تاثیر بیهوشی با گل میخک بر آنزیم

ارش کردنـد، در ژه بافـت مغـز را گـزیـوهها، بگزارش نمودند، هر چند تاثیر اندك آنها بر برخی بافت
گرم در لیتر) در میلی 300) بیهوشی با فنوکسی اتانول (با غلظت 2012صورتی که شالوئی و همکاران (

سـرمی ALP  و ALTگزارش نمودند، هر چند بیهوشی را بر سطح  ASTفیل ماهی را باعث افزایش 
سـی اتـانول را در مـاهی ) اثر بیهوشی با فنوکa2004تاثیر دانستند. همچنین ولیسک و اسووبودووا (بی

بالفاصله بعد از بیهوشی در ماهیان بیهوش شده  سرم ASTکمان را باعث کاهش سطح آالي رنگینقزل
 ALT ،ALPام گزارش نمودند و بیهوشی بـا ایـن مـاده را بـر سـطح پیپی 300با این دارو با غلظت 

عدم تاثیر ببهوشی با اسانس گل  ) نیز2011دار گزارش نمودند. فرهادي (سرم فاقد تاثیر معنی  LDHو
البته باید توجـه داشـت کـه  گزارش نمود.  LDHو ALT ،ALP هايرا بر آنزیم 222اس میخک و ام

عوامل محیطی و فیزیولوژیک متعددي از قبیل سن، شوري آب، فصل سـال، وضـعیت بلـوغ، جـنس، 
هاي سرمی گزینـه فعالیت آنزیم ها موثر است و کالهاي سرمی و فعالیت آندماي محیط و ... بر آنزیم

). گزارشات متفاوت و گـاه 1998مناسبی براي بررسی وضعیت سالمت ماهی نیست (وو و همکاران، 
هاي عملکـردي و ترشـحی هاي سرمی ماهی، عالوه بر تفاوت مکانیسممتناقض تاثیر بیهوشی بر آنزیم

تواند بـه دلیـل شـرایط محیطـی میهاي فوق در ماهیان مختلف و غلظت و نوع داروي بیهوشی، آنزیم
 يداروهـا ریتوجـه بـه عـدم تـاث با این پژوهشانجام ازمایش، سن و وضعیت سالمت ماهی باشد. در 

 یمورد بررس ياز داروها چکدامیگرفت که ه جهیتوان نتیم ،یسرم يهامیمورد استفاده بر آنز یهوشیب
  .دینگرد ،را باعث شوند یرمس يهامیآنز شیکه افزا یبافت بیباعث آس یهوشیدر غلظت ب

به  پژوهش زمان، بیم احتمال اثر داروهاي بیهوشی بکار رفته در هاپژوهشاز آنجا که در بسیاري از 
نشان داد  پژوهشپارامترهاي خونی ماهی وجود دارد، این  قید نمودن، خونگیري و تزریقات برمنظور م

ر جهان دارند، در صورت مراعات زمان و غلظت سه دارویی که بیشترین کاربرد را در بیهوشی ماهیان د
 بنابراینباشند، هاي سرمی میالقاي بیهوشی توصیه شده، فاقد تداخل در فاکتورهاي خونی و آنزیم

این داروهاي  50LCاستفاده نمود. در مقایسه کارایی و  هاپژوهشتوان از هر سه ماده در این گونه می
سانس گل میخک کارایی و حاشیه امنیت مناسبی در ماهی کپور و ا 222اس بیهوشی نیز به ترتیب ام

  دارند.
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  سپاسگزاري
با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز و از محل پژوهانه  پژوهشاین 

  نگارندگان انجام پذیرفت.
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