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مطالعه اثرات هوشبری گل میخک و تأثیر آن بر روی شاخصهای هماتولوژیک در
ماهی قزلآالی رنگینکمان ( (Oncorhynchus mykiss
2
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چکیده

of

پودر گل میخک از گلها و ساقههای گل خشک درخت میخک تهیه می شود و بهه مظوهور بهیهوشهی ووتها
مدت ماهیان مورد استفاد قرار میگیرد .قابل حل در آب بود و به راحتی و با هزیظه پایین قابل دسترسی مهیباشهد.
تأثیر بیهوشی پودر گل میخک در بچه ماهیان قزلآال و اثر دزهای مختله گهل میخهک و زمهانههای هوشهرری و
هوشیاری آنها مورد انداز گیری قرا گرفت .برای این وار از علوتهای  50،100،150،200میلی گرم بر لیتر اسهتفاد

ve

شد و پارامترهای هماتولوژی قرل بیهوشی 5 ،دقیقه بالفاصله بعد بیهوشی و  24ساعت بعد از بیهوشی در غلوتهای
مختل مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد است وه مدت زمان رسیدن به مراحل مختل بیهوشی و مهدت
زمان بازیابی هوشیاری با میزان غلوت محلول بی هوشی رابطه مستقیم دارد نمونه گیری خون از بچه ماهیانی وهه 5
دقیقه در معرض پودر گل میخک قرار گرفتظد افهزای معظهی داری در سهطوم هماتووریهت ،هموگلهوبین و تعهداد

A
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hi

گلرولهای قرمز خون نشان دادند این مقادیر  24ساعت پس از بیهوشی به حالهت عهادی برگشهت و بهر روی سهایر
پارامترهای خهونی تهاثیری نداشهته اسهت .نتهایج ایهن آزمهای اشهار دارد بهه ایهن وهه اسهتفاد از غلوهت ههای
 50،100،150،200مظجر به آسیب های غیر قابل برگشتی در پارامترهای خونی ماهی قزل آال نمی شود.
کلید واژه :بیهوشی ،گل میخک ،شاخصهای هماتولوژیک ،قزل آالی رنگین ومان (Oncarhynchus

.)mykiss
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 -1مقدمه

توسعه روزافزون آبزیپروری در بسیاری از مظاطق دنیا مظجر به افزای درخواست و استفاد از مواد
شیمیایی جدید شد است به طوری وه در سهال ههای اخیهر بسهیاری از مهواد شهیمیایی و صهظعتی تحهت
مطالعات دقیق قرار گرفته تا از نور جظره های اقتصادی و دامظه سالمتی ،طرقهه بظهدی و در آبهزی پهروری
مهورد اسهتفاد قهرار گیهرد et al,2001., Hikasa et al .1986., Munday et al ,1997.,

D

 ، Sladkyسلطانی و همکاران 1380و. )1383
از جمله ترویرات شیمیایی مورد نیاز در این صظعت وه به عظوان مواد ضد استرس در آبهزی پهروری
مطرم هستظد ،استفاد از مواد بیهوش وظظد می باشد وه واربردهای متظوعی دارند وهه در طهی دسهتکاری،

SI

رقم بظدی و تکثیر مصظوعی به مظوور واه

جذب غذا و ایمظی

مشکالت ناشی از استرس از قریل واه

بکار می روند  .)Sudagar et al ,2009.,Durville et al 2000., Jolly et al,1979در انتخهاب مهواد

of

بیهوشوظظد در آبزی پروری باید به فاوتورهای متعددی توجه داشت وه از آن جمله میتوان بهه بیهوشهی
سریع ،بهرودی سریع ،غیرسمی بودن برای ماهی و انسان ،داشتن اثرات بازماندگی ووتا مدت در بافتهها
 ،نداشتن اثرات تجمعی در بافتها  ،تجزیه سریع در محیط آبی و ارزان بودن آن اشار ورد Munday et
.( Sladky et al. 2001., Hikasa et al .1986., al ,1997

ve

تأثیرات بی هوش وظظدگی تعداد زیادی از مواد شیمیایی بر ماهیان به اثرات رسید است هر یهک از
آنها دارای مزایا و اشکاالتی هستظد .اصلی ترین موادی وه جهت بهی هوشهی در ماهیهان بکهار مهی رونهد

hi

شامل  ،MS222بظزووائین ،ویظالدین سولفات ،روغنمیخک و  2فظووسی اتانول می باشظد Weber et al,

).)2009., Pirhonen et al 2003., Kiessling et al 2009., Velisek et al ,2006

A
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بیهوشی در ماهی معموالً با قرار گرفتن ماهی در محلول بیهوشی بهه صهورت غوطهه وری انجهام
میشود ،ماد بیهوش وظظد از طریق رشتههای آبششی جذب شد و وارد خهون شهریانی مهی شهود ،از
آنجها روی سیسهتم عصهری مروهزی تهأثیر گذاشهته و مهاهی را بهی ههوش مهی وظهد (Sudagar et al
 )2009,.Ross and Ross, 1999برخی از مواد بیهوش وظظد فعالیت محور هیپوتاالموس -هیپهوفیز
 )HPIرا واه

و یا متوق

می وظظد و بظابراین آزادسازی هورمون استرس وورتیزول به جریان خون را

واه و یا ممانعت می وظظهد ) .(Sudagar et al ,2009.,Hoskonen and Pirhonen, 2006پهس از
برگرداندن ماهیان بیهوش شد به آب تمیز ،مواد بیهوشی یا متابولیتهای آنها از طریق آبش ها خهار
می شوند ) .(Ross and Ross, 1999پارامترهای خونی ارتراط نزدیکی با واوظ

حیوان به محیط دارنهد

) .(Fernandes and Mason, 2003بیهوشی ممکهن اسهت روی پارامترههای خهونی تهأثیر بگهذارد و
موجب همولیز شدن بافت گردد  .)McKnight, 1966ارزیابی پارامترهای خونی شامل تعیین تعداد ول
گلرولهای قرمز ،میزان هماتووریت ،غلوت هموگلهوبین ،شهاخصههای گلرهول قرمهز ،شهمارش افتراقهی
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سلولهای خونی سفید در گسترش خونی میباشد ) .(Campbell, 2004پودر گهل میخهک از گهلهها و
ساقه های گل خشک درخت میخک تهیه می شود و به مظوور بی هوشی ووتا مدت ماهیان در وشور ما
مورد استفاد قرار می گیرد .این پودر قابل حل در آب بود و به راحتی و با هزیظه پهایین قابهل دسترسهی
می باشد

باتوجه به مطالعات انجام شد بر روی گل میخک نشان میدهد وه این گیا یکی از مواد بیههوش-

SI

D

وظظد مظاسب در آبزی پروری است لذا در مطالعه حاضر اثهرات احتمهالی پهودر گهل میخهک بهر برخهی
فاوتورهای هماتولوژیک ماهی قزل آال مورد بررسی قرار می گیرد.
 -2مواد و روش کار
این آزمای

در اردیرهشت ما سال  1392در وارگا تکثیر و پرورش ماهی سردابی شروت تهران

of

قزلآال واقع در شهرستان فیروزوو انجام پذیرفت.
برای انجام این آزمای از بچه ماهیان قزل آال با وزن  15/11 ±1/5گرم استفاد شد .تعداد ول بچه
ماهی مورد نیاز  180قطعه وه به سه گرو تقسیم شدند .گرو اول به عظوان گرو شاهد با  20قطعه بچه
ماهی در نور گرفته شد و بدون بیهوش وردن از آنها نمونه خون گرفته شد .گرو دوم در  4سطح

ve

متفاوت از ماد بیهوشی محلول پودر گل میخک) با تعداد ول  80قطعه بچه ماهی  20قطعه در هر
سطح) بیهوش شد و  5دقیقه پس از بیهوشی وامل از آنها نمونه خون گرفته شد و گرو سوم نیز با

hi

تعداد ول  80قطعه بچه ماهی وه در محلول بی هوشی با غلوتهای مشابه گرو دوم  ،بی هوش شدند و 5
دقیقه پس از بی هوشی وامل از محلول بی هوشی خار شد و در آب تمیز قرار داد شدند و  24ساعت
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بعد از آنها نمونه خون گرفته شد بچه ماهیان در و نیرو با حجم آب  100لیتر  ،دمای 11درجه سانتی
گراد pH ،آب  7/8همرا با هوادهی وامل اوسیژن محلول اب  )8/5 ppmنگهداری شدند .ماهیان گرو
سوم وه پس از بی هوشی درون آب تمیز قرار داد شدند به مدت  24ساعت درون ونیرو با حجم آب
 100لیتر  ،دمای 11درجه سانتیگراد pH ،آب  7/8همرا با هوادهی وامل اوسیژن محلول اب
 )8/5ppmنگهداری شد و سپس از آنها نمونه خون گرفته شد.

جهت آماد سازی محلول های بی هوشی ،گل میخک بوسیله آسیاب وامالً آسیاب شد و سپس
الک گردید .محلول های بی هوشی در  4غلوت  150 ، 100 ، 50و  200میلی گرم در لیتر آماد سازی
شدند .برای آماد سازی محلول ها از آب مقطر استفاد گردید.
زمان رسیدن به مراحل  3و  5بی هوشی و مرحله بازیابی مدت زمان رسیدن به مراحل  2و 5
هوشیاری  )Keene et al., 1998در غلوتهای مختل

پودر گل میخک تحت شرایط یکسان میزان

حجم و دمای محلول بی هوشی) انداز گیری و ثرت گردید .جهت بررسی تغییرات خونی از بچه ماهیان
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هر تیمار به روش قطع ساقه دمی خونگیری شد  .)Haghighi.,2009خون هر تیمار وارد لوله های
حاوی ماد ضد انعقاد هپارین شد تا برای بررسی فاوتور های خونی مورد استفاد قرار گیرد .فاوتور
 RBCبوسیله الم مخصوص هموسیتومتر نئوبار و محلول های رقیق وظظد گاور و تورک شمارش
گردیدند  .)Blaxhall.,1973هموگلوبین بوسیله ویت مخصوص شروت پارس آزمون و به روش

ولرومتریک با طول مو  540 nmدر دستگا اسپکتوفتومتر)مدل  ، JENWAY6305انگلیس) انداز -
گیری شد انذاز گیری هماتووریت با استفاد از سانتریفیوژانجام شد . )Haghighi.,2009

D

اندیسهای خونی شامل شاخص ههای میهانگین حجهم گلرهول (Mean Corpuscular ،MCV

 Volumeمیهانگین هموگلهوبین گلرهول  (Mean Corpuscular Hemoglobin MCHو میهانگین

SI

غلطهت هموگلهوبین گلرهول  )Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration ) MCHCمهی
باشد وه با استفاد از روابط زیر محاسره گردید  .)Haghighi.,2009تعداد گلرولهای قرمز بهر حسهب
میلیون × 10میزان هماتووریت درصد) = میانگین حجم گلرول

of

تعداد گلرولهای قرمز بر حسب میلیون  × 10 /میزان هموگلوبین = میانگین هموگلوبین گلرول 2 -
میزان هماتووریت درصد)  × 100/میزان هموگلوبین = میانگین غلطت هموگلوبین گلرول 3 -
به مظوور شمارش افتراقی گلرولهای سفید ،گسترش خونی بر روی الم تهیه شد .برای تهیه گسترش

ve

خونی یک قطر خون در یک سمت الم ریخته شد و با یک الم دیگر طوری روی آن می وشیم وه یک
گسترش بر روی الم ایجاد شود .گسترش آماد شد را در مجاورت هوا خشک ورد و با استفاد از متیلن

hi

فیکس وردیم .گسترشهای فیکس شد با استفاد از رنگ گیمسا رنگ آمیزی شدند.
گلرولهای سفید در یک گسترش خونی به لظفوسیت ،مونوسیت ،نوتروفیل و ائوزیظوفیل قابل تفکیک

A
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می باشظد  .)Blaxhall and Daisley, 1973برای شمارش افتراقی گلرول سفید گسترش های تهیه
شد را با استفاد از میکروسکوپ با بزرگظمایی  100مشاهد ورد و نسرت سلولهای مختل
سفید شمارش شدند.
 -3تجزیه و تحلیل دادهها

گلرول

داد های آماری با استفاد از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون چظد دامظه دانکن و با استفاد از
برنامه نرم افزاری  SPSS11.5بررسی شدند.
 -4نتایج
 -1-4مدت زمان مراحل مختلف بی هوشی در غلظتهای متفاوت محلول بیهوشی
مدت زمان رسیدن به مراحل  3و  5بی هوشی در غلوتهای مختل
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میخک در شکل  1نشان داد شد است .همانطور وه مشاهد می شهود بها افهزای
هوشی مدت زمان رسیدن به مراحل مختل

بیهوشی واه

غلوهت محلهول بهی

مییابد.
300
250
200

ثانیه

150

D

مرجله 5
مرحله

100

مرحله
مرحبه 3

50

SI
200

0
150

50

100

میلی گرم بر لیتر

of

شکل  :1مدت زمان رسیدن به مراحل  3و  5بی هوشی در ماهی قزل آال قرار داده شده در غلظتهای مختلف
محلول بیهوشی پودر گل میخک

ve

 -2-4مدت زمان مراحل مختلف هوشیاری در غلظتهای متفاوت محلول بیهوشی
مدت زمان رسیدن به مراحل  2و  5هوشیاری در غلوتهای مختل

محلول بی هوشی پودر گهل

hi

میخک در شکل  2نشان داد شد است .با مشاهد شکل میتوان دریافت وه با افهزای
بی هوشی مدت زمان بازیابی هوشیاری نیز افزای

غلوهت محلهول

می یابد.

350

A
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مرحله 5

150

مرحله 2

100

ثانیه
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0
میلی گرم بر لیتر

200

150
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50

شکل :2مدت زمان رسیدن به مراحل  2و  5بازیابی هوشیاری در ماهی قزلآال بیهوششده در غلظتهای مختلف
محلول بیهوشی پودر گل میخک
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 -3-4اثر غلظتهای متفاوت محلول بیهوشی بر شاخص هماتوکریت
با افزای

یافت ولهی دوبهار پهس از 24

میزان غلطت محلول بیهوشی درصد هماتووریت افزای

ساعت این میزان به حالت اول برگشت شکل . )3میزان هماتووریت در غلطتهای  200و  150میلیگهرم
بر لیتر پودرگل میخک در گرو دوم 5دقیقه پس از بی هوشی وامهل) بها سهایر غلطتهها و گروههها دارای
اختالف آماری معظیدار بود .)P< 0.05
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ve

شکل  :3تأثیر غلطتهای مختلف محلول بیهوشی پودر گل میخک بر میزان هماتوکریت ماهی قزل آال

 -4-4اثر غلظتهای متفاوت محلول بیهوشی بر میزان هموگلوبین

hi

غلوت محلول بیهوشی میزان هموگلوبین خون افزای

با افزای

یافت و در گرو دوم اختالف
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آماری معظیداری با سایر گرو ها مشاهد شد  .)P< 0.05و در گرو سوم  24ساعت پس از بیهوشی)
میزان هموگلوبین به حالت طریعی بر میگردد شکل .)4

غلظت مختلف محلول بیهوشی

شکل  :4تاثیر محلول بی هوشی پودر گل میخک بر میزان هموگلوبین خون بچه ماهیان قزل آال
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 -5-4اثر غلظتهای متفاوت محلول بیهوشی بر تعداد گلبولهای قرمز

تعداد گلرولهای قرمز در اثر بی هوشی توسط محلول بی هوشی پودر گل میخک افزای یافهت
و رابطه مستقیمی با افزای میزان غلت محلول داشت .شکل .)5تعداد گلرول قرمز نیز  24سهاعت پهس از
بیهوشی به حالت معمولی برگشت .تعداد گلرولهای قرمز در گرو دوم اختالف آمهاری معظهی داری بها
سایر گرو ها داشت .)P< 0.05

D
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0.2

دوم50
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سوم150

0.6
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غلظت مختلف محلول بیهوشی

شکل  :5تعداد گلبولهای قرمز بچه ماهیان قزل آال بی هوش شده با محلول بی هوشی پودر گل میخک

hi

 -6-4اثر غلظت های متفاوت محلول بی هوشی بر اندیسهای خونی و نسبت سلولهای

A
rc

افتراقی گلبول سفید

اندیسهای خونی بچه ماهیان تحت تأثیر محلول بی هوشی پودر گل میخک تغییراتی داشت.

) .)P< 0.05با مشاهد گسترشهای خونی تهیه شد مشخص شد وه بی هوشی بوسیله محلول بی
هوشی پودر گل میخک هیچگونه تأثیری بر نسرت سلولهای گلرول سفید نداشت و این نسرت اختالف
آماری معظی داری را در بین گرو های مختل نشان نداد  )P>0.05جدول .) 1
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جدول -1تاثیر محلول بی هوشی پودر گل میخک بر اندیسهای خونی و نسبت های افتراقی گلبول سفید بچه
ماهی قزل آال
پارامتر
)Wight (g

)MCH (pg

)MCV (fl

(MCHC
)g/dl

Lymph.
)(%

)Neutro(%

15/11 ±1/5

111/6 ±4/1 b

583/8 ±35/1 b

18/8 ±2/1 a

77/1 ±3/6 a

14/6 ±2/ 6a

3/9 ±1/ 5a

50

15/11 ±1/5

107/5 ±3/8

561/5 ±30/8 ab

19/1 ±2/8 ab

77/5 ±4/ 8a

13/5 ±2/2 a

4/1 ±3/5a

77/5 ±5/ 82 a

100

15/11 ±1/5

102/4 ±4/2 ab

535/3 ±44/2 ab

18/3 ±3/ 2a

77/7 ±5/2 a

13/8 ±3/ 3a

5/2 ±4/1 a

78/83 ±5/23 a

15/11 ±1/5

a

96/08 ±3/7

523/3 ±22/7

19/08 ±2/08

75/1±6/ 7

14/9 ±3/ 1

4/8 ±3/5

75/08 ±6/78

گروه
گروه اول
(شاهد)

b

D

ab

ab

a

a

a

Mono
)(%

)Eos(%
77/08 ±4/ 16a

a

دوم

200

گروه

50

15/11 ±1/5

109/6 ±4/4

579/1 ±38/4

18/9 ±3/4

76/9 ±5/4

13/6 ±3/7

3/7 ±3/8

75/91 ±8/ 47

سوم

100

15/11 ±1/5

107/1 ±2/04 b

581/6 ±40 b

18/5 ±2/9 a

75/6 ±6/1 a

15/1 ±2/ 1a

4/4 ±3/5a

75/16 ±6/ 04a

150

15/11 ±1/5

105/9 ±4/9 b

579/9 ±35/7 b

18/2 ±2/ 07a

78/1 ±4/9 a

12/5 ±2/9 a

4/8 ±2/6 a

78/91 ±7/ 97a

15/11 ±1/5

107/6 ±3/5 b

578/6 ±26/5 b

18/6 ±2/ 5a

77/6 ±4/6 a

14/1 ±3/5 a

5/08 ±3/ 7a

78/16 ±6/ 56a

متغیر

b

*0/ 03

b

a

of

200
اثر هر

SI

گروه

150

15/11 ±1/5

104/4 ±5/2 ab

492/4 ±50/2 a

21/4 ±2/2 b

78/4±5/2 a

12/8 ±2/ 5a

5/4 ±3/3a

77/41 ±6/24 a

0/02

* 0/ 004

a

a

0/38

0/68

a

0/26

a

0/23

اعدادیوه در هر ستون باحروف غیرمشابه نشان داد شد اند دارایاختالفآماری معظیدار با یکدیگرمیباشظد .)P< 0.05

ve

 -5بحث
در آزمای

انجام شد مدت زمان رسیدن بهه مراحهل مختله

بهیهوشهی و مهدت زمهان بازیهابی

hi

هوشیاری با میزان غلوت محلول بی هوشی رابطه مستقیم دارد و با افزای
افزای

می یابد همچظین با افزای

غلوت محلول مدت بیهوشی

غلوت محلول بی هوشی دامظه تغییرات مدت زمان بی هوشی وهاع

A
rc

یافت وه مطهابق بها نتهایج مطالعهات  Iversenو همکهاران درسهال  2003روی گونهه Salmo salar

 smoltsو  Velisekو همکارن درسهال  2005روی گونهه Cyprinus carpioو  Velisekو همکهارن
درسال  2006روی گونه  Silurus glanisمیباشد .نمونهگیهری خهون از بچهه ماهیهانی وهه  5دقیقهه در
معرض محلول بی هوشی قرار گرفتظد افزای

معظی داری در سطوم هماتووریهت ،هموگلهوبین و تعهداد

گلرولهای قرمز خون نشان دادند و میزان این افزای با غلوت محلول بی هوشی رابطه مسهتقیم داشهت،
ولی  24ساعت پس از بی هوشی این سطوم به حالت عادی برگشت و با گرو شاهد وه بی هوش نشهد
بودند اختالف معظیدار نشان ندادند Velisek .و همکاران در سال  2007اثر  -2فظووسی اتهانول را روی
ماهیان وپور معمولی و قزل آال بررسی ورد و گزارش وردند وه  -2فظووسی اتانول  0/30میلهی لیتهر بهر
لیتر) در ماهی وپور معمهولی  10دقیقهه پهس از بهیهوشهی باعها افهزای

میهزان هماتووریهت و تعهداد

مونوسیت شد وه پس از  24ساعت به حالت عادی بازگشت ،ولهی بهر روی سهایر شهاخصههای خهونی
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تاثیری نداشت .همچظین -2فظووسی اتانول  0/30میلی لیتر بر لیتهر) تهاثیری روی شهاخص ههای خهونی
ماهی قزل آال ندارد .مقدار لکوسیت در ماهی  Silurus glanisبا غلوت  30میلیگرم بر لیتر گل میخک
بعد از  24ساعت واه نشهان داد اسهت  )Velisek et al., 2006مطالعهات متعهددی در ارترهاط بها
بیهوش وظظدگی گل میخک در برخی گونه ها انجام شد است به طوری وه  Hikasaو همکاران در سال
 1986برای بیهوشی ماهی وپور معمولی با استفاد از گل میخک غلوت  100-50ppmرا پیشظهاد داد اند

D

 Andersonو همکاران طی مطالعه ای در سال  1997در دمای  11درجه سانتیگراد  120ppmاز اسانس
گل میخک را برای بیهوشی ماهی قزل آال ی رنگین ومان مظاسب دانستظد ،مهرابی در سال  1376غلوهت
 ppm 150را برای ایجاد بیهوشی ماهی قزل آال پیشظهاد داد است ،سهلطانی و همکهاران در سهال 1380

SI

به غلوت  250 ppmبرای بیهوشی ماهی قزل آال در دمای  5درجه سانتیگراد اشار داشتظد و همچظهین در
سال  1383طی مطالعهای جهت تأثیر اسانس گل میخک روی ماهی وپور معمولی ،مصرف این ماد را تا

of

 200ppmبه عظوان ماد بیهوشی بیخطر در آبزی پروری توصیه وردنهد Sudagar .و همکهاران در سهال
 2009با بررسی غلوتهای مختل پودر گل میخک در ماهی ولمه هیچ تاثیر غیهر قابهل یرگشهتی بهر روی
پارامترهای خونی مشاهد نکردند .تفاوت در مقادیر غلوت و مدت زمان بیهوشی توسط بیهوشوظظهد هها
در مطالعات گوناگون حتی در بین گونه های مشابه ممکن است ناشی از شرایط و فاوتورهای محیطهی و

ve

بیولوژیکی باشد وه بر روی داروهای بیهوشی تاثیرگهذار اسهت فاوتورههای بیولوژیهک مثهل نهوگ گونهه،
مرحله تکاملی ماهی ،سن ماهی انداز و وزن ،وضعیت ماهی از نور بیماری وه بر روی میزان متابولیهت و
و ساز بدن و در نهایت روی جهذب از طریهق آبشه

تأثیرگهذار باشهد et al ., Burka et al, 1997

A
rc

.)Iversen ,2003

hi

درنهایت بر روی داروهایبیهوشی تاثیرگذار است فاوتورهایمحیطی مثلدما ph،وه میتواند روی سوخت

در مطالعه حاضر بیهوشی بوسیله محلول پودر گل میخک در غلوتهای مختل

پس از گذشت 24

ساعت از بیهوشی شاخصهای خونی در سطح نرمال قرار گرفت .ولی بیهوشی به وسهیله ایهن محلهول
بالفاصله پس از بیهوشی ،بر شاخصهای خونی مؤثر بود و افزای معظیداری در سهطوم هماتووریهت،
هموگلوبین و تعداد گلرولهای قرمز خون مشاهد شد .بظابراین پیشظهاد میشود در انجام آزمایشات زمانی
وه شاخصهای خونی مورد بررسی هستظد از غلطتهای پایین تر  100میلی گرم در لیتر ) استفاد گهردد
تا تأثیر ومتری بر نتایج حاصل داشته باشد .ولی زمانی وه عمل بیهوشی به مظطور واه

اسهترس ناشهی

از هر گونه دستکاری انجام میشود غلوت  150و  200میلی گرم بر لیتر پودر گل میخک مظاسب است.
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