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در بیهوشی ماهی (Eugenia caryophillata) استفاده از اسانس میخک و نانو اسانس میخک
 (Oncorhynchus mykiss) کمان رنگین قزل آالي
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  حسنا قلی پور کنعاي، پونه ابراهیمی، حجت اهللا جعفریان، داور شاهسونی
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 استادیار، دانشگاه گنبد کاووس

 استادیار، دانشگاه گلستان

  استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد5دانشیار، دانشگاه گنبد کاووس 

  چکیده

 Eugeniaاز اسـانس گـل میخـک و نـانو اسـانس گـل میخـک         مراحل رسیدن بـه بیهوشـی بـا اسـتفاده      مقایسهدر این تحقیق 

caryophyllata  بیهوشـی بچـه مـاهی قـزل      بیهوشی عمیق و بازگشـت از  بر مراحل تسکین عمیق، تخدیر عمیق، حمامبه روش

سـانتی   11گرم و انـدازه   50عدد بچه ماهی در وزن  150تعداد آالي رنگین کمان در کارگاه آزادشهر استان گلستان بررسی گردید.

قسـمت در میلیـون در شـرایط      25 قسمت در میلیون و نانو اسانس گل میخـک بـا غلظـت    50 متر با اسانس گل میخک با غلظت

 ، تخـدیر ثانیـه  76/61±666/27 در معمول آب کارگاه مورد بیهوشی قرار گرفتند. در اسانس میخک به طور میانگین تسکین عمیق

و ثانیـه   38/408 ±554/183 در  و زمان بازگشـت  ثانیه 24/218± 929/82 در  ی عمیق، بیهوش ثانیه22/121±151/43در عمیق 

 بیهوشـی عمیـق  ثانیـه،   44/49±344/17، تخدیر عمیـق  ثانیه 86/28±14/7در نانو اسانس میخک به طور میانگین تسکین عمیق 

داد که نانو اسانس گل میخک در مقایسـه  نتایج نشان  .بوده استثانیه  9/235± 897/142و زمان بازگشت ثانیه  814/31±42/96

با اسانس گل میخک کارایی بهتري در مورد بیهوشی ، تسکین و بازگشت از بیهوشی داشت. بـر اسـاس ایـن آزمـایش نـانو اسـانس       

  .میخک از اسانس میخک براي بیهوشی مناسب تر است

  

  

  بیهوشی، نانو اسانس گل میخکي: کلمات کلید
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  همقدم

ابزار ضروري در دامپزشکی آبزیان است مهم ترین موارد کاربرد بیهوشـی در ماهیـان عبارتنـد. از: خـون گیـري، تخـم       بیهوشی یک 

  .)1391غفاري و خسروانی زاده، بیوپسی، نمونه برداري و جراحی(کشی، حمل و نقل

استرالیا و امریکا استفاده می شود مطالعه اثرات این ماده  -براي بیهوشی و آرام کردن انواع ماهیان در کشورهایی مانند اندونزي

نشان داده که اسانس میخک بیشتر معیارها و خواص یک بیهوش کننده خوب را داراست. به نحوي که بعضی از محققان این ماده 

متذکر  MS222سیع براي بیهوشی ماهی دارد قرار داده و حتی برخی برتري اسانس میخک را بر که کاربرد و MS222را هم سنگ 

  )1385(محمدي ارانی  شده اند

بیهوشی سرطان زا است و در ماده  براي بیهوشی ماهی استفاده از تریکائین متان سولفونات شایع ترین است با این حال این 

  )2013روزه الزم است (قلی پور و احدي زاده 21پرهیز از مصرف  گرفته شود. دوره  صورتی که ماهی براي مصرف انسان در نظر

داروسـازي مـی    علـم  دارو، یکی از زمینه هاي پژوهشی مورد توجـه در   یکی از تکنولوژي هاي نوین حمل نانو به عنوان  تکنولوژي

باشد. استفاده از نانو تکنولوژي در امر داروسازي باعث افزایش قدرت عملکرد دارو و کاهش اثرات جـانبی آن مـی گـردد و بـه نحـو      

  )1390به عضو هدف رسیده و اثر خود را اعمال می کنند(خسروانی زاده و همکاران موثري

  کارمواد وروش

گـرم درمزرعـه پـرورش ماهیـان در      30-50قزل آالي رنگین کمان بـا میـانگین وزنـی     عدد بچه ماهی 150تعداد در این آزمایش 

گـروه شـامل    3ماهی به صورت تصـادفی در   150این  .آزادشهر جداسازي گردیده و عملیات بیهوشی در همین مرکز انجام پذیرفت

عدد در گروه شاهد تقسـیم شـدند.    50عدد ماهی در گروه اسانس گل میخک،  50عدد ماهی در گروه نانو اسانس گل میخک،  50

لیتـر آب و آکواریـوم دوم محلـول اسـانس گـل       3قسمت در میلیـون بـا    25آکواریوم اول محلول نانو اسانس گل میخک به میزان 

پس از انتقال هریک از ماهیان به آکواریوم حـاوي مـاده بیهوشـی     لیتر آب ترکیب شد. 3قسمت در میلیون با   50میخک به میزان 

). پـس از  1بیهوشی عمیق با دقت صدم ثانیه توسـط کرنـومتر ثبـت شـد(جدول     و  زمانهاي رسیدن به تسکین عمیق، تخدیر عمیق

با استفاده از ساچوك به آکواریومی دیگر که ماهیان بیهوش شده  به تعادل، رسیدن ماهیان به مرحله بیهوشی عمیق، براي بازگشت

بازگشت کامل تعادل بـر طبـق ثانیـه ثبـت شـده       زمان  و هوادهی می شد منتقل شدندو  بود لیتر آب فاقد ماده بیهوشی 3حاوي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٣ 
 

 بین براي مقایسه میانگین پارامترهاي زمان رسیدن به بیهوشی و زمان بازگشت از بیهوشی  tاز آزمون   . براي انجام محاسباتاست

  ت.در نظر گرفته شده اس P<0/05تیمار استفاده شده است. سطح معناداري دو 

  

  )2008خالصه توصیف مراحل بیهوشی ماهیان و عالئم بیهوشی در هر مرحله(راس و راس  ):1(جدول

  

  عالئم فیزولوژیک و رفتاري  توصیف  فاز
  فقدان کامل عکس العمل به محرك هاي بینایی وتماسی،  زمان تسکین عمیق  1

  تعادل طبیعی، کاهش سطح تنفس، کاهش تونوس عضالت
عدم پاسخ به تغییر وضعیت، کاهش در سطح تنفس، فقدان کامل تعادل،   زمان تخدیر عمیق  2

  واکنش به تحریک خارجی، کاهش تونوس عضالنی
  فقدان کامل عکس العمل، تنفس بسیار کم، ضربان قلب آهسته     زمان بیهوشی عمیق  3

  بازگشت کامل تعادل، افزایش تعداد تنفس  بازگشت تعادل  بازگشت
 

  نتایج

 50قسمت در میلیون نانو اسانس گل میخک و  25آمده از بیهوشی ماهی قزل آالي رنگین کمان در غلظت هاي نتایج بدست 

قسمت در میلیون اسانس گل میخک در پارامترهاي زمانی مختلف شامل مدت زمان الزم براي ایجاد تسکین عمیق، تخدیر عمیق، 

) 2با توجه به نتایج بدست آمده در (جدول  ) آمده است.2(جدول  بیهوشی عمیق و مدت زمان الزم براي بازگشت تعادل ماهی در

کمترین زمان براي ایجاد تسکین عمیق، تخدیر عمیق، بیهوشی عمیق در قزل آالي رنگین کمان به طور میانگین طی مدت زمانی 

 تیمار نانو اسانس میخکدر  همچنین کمترین زمان الزم براي بازگشت تعادلثانیه بود.   42/96،  44/49، 86/28به ترتیب 

هیچگونه اثر جانبی شامل تغییرات ظاهري، تغییر رنگ، تغییرات رفتاري، مشکالت شنا و تنفس مشاهده گردید. ثانیه   9/235

  .مشاهده نشد همچنین در طول مدت مذکور هیچگونه تلفاتی در ماهیان رخ نداد

  
انحراف معیار) زمان هاي رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از بیهوشی در ماهی قزل  ±: (میانگین ) 2(جدول

  آالي رنگین کمان تحت تاثیر نانو اسانس گل میخک و اسانس گل میخک
  

  
  

  مراحل
  

قسمت در  25نانو اسانس گل میخک
  میلیون

قسمت در  50اسانس گل میخک 
  میلیون 

  76/61±666/27  86/28±14/7  زمان تسکین عمیق(ثانیه)
  22/121±151/43  44/49±344/17  زمان تخدیر عمیق(ثانیه)
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  24/218±929/82  42/96±814/31  زمان بیهوشی عمیق (ثانیه)
  38/408±554/183  9/235±897/142    زمان بازگشت تعادل (ثانیه)

  
  

  

  بحث

دستکاري گونه هاي آبزي در فعالیت هاي علم تشخیص محصوالت بیهوشی با منشا گیاهی یکی از مهم ترین مراحل ایمن 
وري از داروهاي بیهوشی ازجمله عوامل غیر زنده ( درجه صنعت آبزي پروري و شیالت است. بسیاري از عوامل موثر بر بهره

) و عوامل زنده( گونه، وزن بدن، سابقه تغذیه و hPحرارت آب، سختی، درجه خلوص مواد، غلظت در معرض قرارگرفتن، زمان، 
  .)2013وثر بر پاسخ گونه هاي آبزي هستند(محمدي ارانی و همکارانغیره) از عوامل م

پیدا کردن بهترین و کارامدترین داروي بیهوشی با حداقل عوارض جانبی نموده اند دارویی که تالش هاي زیادي جهت  محققان
تا  5یقه انجام شود و بازگشت از بیهوشی در زمان دق 5تا  3عالوه بر موارد گفته شده داراي اثرات بیهوش کنندگی در کمتر از 

  دقیقه باشد.  10

در حال حاضر متداول ترین داروي بیهوشی در صنعت تکثیر و پرورش ماهی، تریکائین متان سولفانات با نام تجاري ام اس 
 21بر دارو و غذاي امریکا  است، این ماده نسبتا گران قیمت و زمان منع مصرف مورد نیاز اعالم شده توسط اداره نظارت 222

و اثرات  مناسب قیمت با سایر مواد بیهوش کننده مصرف. این امر باعث پژوهش )1393(علیشاهی و همکارانروز می باشد
شده است.  222سوئ کمتري نسبت به ام اس   

دقیقه و مدت زمان الزم  2در تحقیق حاضر غلظت بکار گرفته شده نانو اسانس گل میخک زمان القاي بیهوشی عمیق کمتر از 
داروي بیهوش کننده مناسب را  عنوانالزم جهت استفاده به  معیارهاي  که دقیقه بود 4براي احیائ کامل ماهی کمتر از 

قزل آالي به شمار آورد. با توجه به این در گونه توان نانو اسانس گل میخک را یک بیهوش کننده مناسب بنابراین میداراست 
(خسروانی زاده و  بیهوش کننده غلظتی است که کوتاهترین بیهوشی و سریعترین احیا را داشته باشدکه مقدار موثر 

نانو اسانس گل میخک بیهوشی عمیق سریعتر و زمان بازگشت از بیهوشی کوتاهتر است  در  و با توجه به اینکه )1390همکاران  

درجه  25 -20اسانس گل میخک با ترکیب دو دماي  قسمت در میلیون 400- 300-200) اثر 2010 (ایمان پور و همکاران
ثانیه  168در کمتر از  داد در این مطالعه با اسانس گل میخکمورد ارزیابی  قره برونسانتی گراد در بیهوشی ماهیان خاویار ي 

اثرات  .بوددقیقه  7/3ثانیه برابر با  223دقیقه در مرحله بیهوشی قرار می گیرند و بهبود تمام تیمارها کمتر از  8/2برابر
همه ماهیان بود بیهوشی  دوز درجه بهترین  24 در دماي  قسمت در میلیون 400بیهوشی اسانس گل میخک در دوز ترکیبی 

مشاهده نشد. تلفاتیعد از بهبودي هیچ ساعت ب 72مورد آزمایش با موفقیت احیا شدند و در   

دقیقه هیچ آسیب غیر قابل  10میلی گرم در لیتر روغن میخک در مدت  30) غلظت 2005 (ولیسیک و همکاران(در مطالعه 
میگرم در لیتر توصیه شده  25 -100نکرد. مقدار دوز توصیه شده اسانس گل میخک در کپور معمولی برگشتی در کپور ایجاد 

   .)1986هیکاسا و همکاراناست(

 45/0،  22/0به غلظت میخک  اسانسپس از قرار گرفتن در معرض  رون قره ب) ماهیان خاویاري 2011(آکبوالت و همکاران
دقیقه بود و دوز باالتر  10دقیقه  به مرحله بیهوشی رسیدند و  برگشت ماهی از بیهوشی بیش از  5 - 10 به مدت گرم در لیتر 

  مدت  بود.والنی طروغن میخک زمان بیهوشی به طور قابل توجهی کوتاه تر و زمان برگشت  از بیهوشی 
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گزارش در مورد برسی قرار دادند را میخک در ماهیان خاویاري سفید نوجوان و نیمه بالغ  اسانس ) اثر 1999تیلور و رابرتز(
  .دقیقه تعیین شد 3/16و  5/1به ترتیب دوز دارو  میلی گرم در لیتر  1000 در  متوسط زمان بیهوشی و بهبودایشان 

، 0،50،100میخک به عنوان عامل بیهوشی در دوزهاي ( ) در بررسی اثر عصاره 2015(آکینروتیمی و همکاران(نتایج 
   .) نشان داد بیهوشی با اندازه ماهی مرتبط است150،200،250،

 نتیجه گیري

 نانو اسانس گل میخک، یکی از راه هاي کاستن از غلظت هاي مورد نیاز این ماده داروي معرفی شده  با توجه به موثر بودن
تواند کمک گرفتن از فناوري نانو باشد از سوي دیگر با توجه به گران بودن دارو هایی مانند ام اس می عوارض جانبی احتمالی، 

رداتی بودن آنها تولید دارویی که بتواند ماهی را به صورت کارا، قابل پیش بینی و ایمن بیهوش نماید و در عین حال او و 222
روري به نظر می رسد دستیابی به چنین هدفی عالوه بر تامین نیازهاي داخلی کشور می تواند قیمت مناسبی داشته باشد ض

الزمه این کار تحقیقات مستمر در زمینه بکار گیري فناوري هاي نوین در امر دارو رسانی  که  براي کشور ارز آوري داشته باشد
 در آبزیان و بومی سازي این فناوري ها می باشد.
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