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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثر بیهوش کنندگی و آسیبهای بافتی اسانس نعناع فلفلی در ماهی کپور معمولی است .تعداد 70
عدد ماهی کپور معمولی با میانگین وزن و طول کل به ترتیب  8/52±1/54گرم و  8/47±1/16سانتی متر در غلظتهای
مختلف اسانس نعناع فلفلی شامل  450 ،400 ،350 ،300 ،250 ،200و  500 ppmبه شیوه حمام بیهوش شدند .میانگین دما pH ،و
سختی آب مورد استفاده در طی دوره آزمایش به ترتیب برابر  7 ،22±2°Cو  981میلی گرم بر لیتر ثبت شد .پس از تیمار
ماهیان ،زمانهای رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی ،از دسترفتن تعادل ،بیهوشی سبك ،بازگشت تعادل و احیا کامل در گروه-
های مختلف اندازهگیری شد .سپس به منظور تعیین تاثیرات احتمالی اسانس نعناع فلفلی از غلظت های  400 ،300 ،200و ppm
 500در زمانهای صفر و  24ساعت ،اقدام به نمونهبرداری بافتی از اندامهای کبد ،کلیه و آبشش ماهیان شد و بعد از تهیه مقاطع
میکروسکوپی و رنگآمیزی آنها ،با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین
زمان رسیدن به بیهوشی کامل در تیمار های  200و  500 ppmو به ترتیب پس از  100/5±11و  73±16ثانیه بود .کمترین
زمان احیاء مربوط به تیمار  200 ppmو به مدت  300±8/4ثانیه ثبت شد .همچنین مشخص شد که با افزایش غلظت ماده
بیهوش کننده ،زمان القا بیهوشی سریعتر و زمان بازگشت از بیهوشی افزایش مییابد .از طرفی آسیب شناسی بافتی نیز نشان داد
که غلظت بهینه  200 ppmفاقد تأثیرات جانبی است و میتوان از این غلظت بدون نگرانی از آسیبهای احتمالی به عنوان یك
ماده بیهوش کننده بی خطر استفاده نمود.
لغات كلیدی :اسانس نعناع فلفلی ،بیهوشی ،کپور معمولی ،هیستوپاتولوژی
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تحریکی که در ماهی ایجاد شود سبب ایجاد تغییرات
فیزیولوژیک و رفتاری میشود .برخی از اینها ،پاسخهای
عادی در شرایط محیط یا وضعیت ماهی هستند در حالی
که برخی دیگر از این محدودهها فراترند و در مجموع به
عنوان استرس در نظر گرفته میشوند .استرس ممکن است
به افزایش حساسیت نسبت به بیماریها ،کاهش رشد و
نواقص تولیدمثلی منجر شود (.)Ross and Ross, 1999
به منظور پیشگیری از اثرات نامطلوب استرس بر سالمتی
و وضعیت فیزیولوژیک ماهیان نظیر عوامل استرسزای حاد
و مزمن مانند دستکاری و ازدحام که فراتر از تحمل
فیزیولوژیک ماهی هستند و نسبتاً سریع به شکل کاهش
میزان یا درصد بقاء ماهیان تظاهر مییابند ،نیاز به اعمال
مدیریت بسیار دقیق بر محیط آبی میباشد (مشایی،
 .)1379جهت اعمال این مدیریت دقیق استفاده از
ابزارهای کارآمد ضرورت دارد .از جمله این ابزارهای مورد
نیاز برای مدیریت ماهیپروری ،استفاده از روشهای ایجاد
بیهوشی ،آرامبخشی و تخفیف درد در ماهیان را میتوان
نام برد .لمس ماهیان چه در درون و چه در بیرون محیط
طبیعی آنها هم در زمینه فیزیولوژی و هم در رفتار آنها
همواره مشکل آفرین است ،لذا تالش برای آرامسازی ماهی
پیش از انجام سادهترین کارها ضروری مینماید ( Tytler
 .)and Hawkins, 1981مواد و ترکیبات شیمیایی
مختلفی در مزارع پرورش ماهی به عنوان بیهوش کننده
استفاده میشوند تا استرس ناشی از گرفتن ماهی را کم
کرده و به مهار و مقید کردن در حین انجام عملیات
مختلف کمک کنند (محمدی ارانی1385 ،؛ سلطانی و
همکاران1383 ،؛ شریف پور و همکاران .)1381 ،سال-
هاست که از بیهوش کنندههایی همچون Tricaine
 methanesulphonateبا نام تجاری ،MS222
Chloral hydrate ،Quinaldine ،Benzocaine
(احمدی )1385 ،و اخیرا عصاره طبیعی برخی گیاهان
مانند اسانس گل میخک استفاده میگردد (سلطانی و
همکاران1380 ،؛  .)Soto and Burhanuddin, 1995با
وجود این ،محققان همواره در تالش برای دست یابی به
بیهوش کنندههایی هستند که ضمن موثر بودن دارای
کمترین اثرات جانبی بوده و در عین حال ارزان و به
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مقدمه
مواد بیهوش کننده بصورت روزافزون در آبزی پروری مورد
استفاده قرار میگیرند و اصوال این مواد برای کاهش دادن
استرس و جلوگیری از صدمات فیزیکی به ماهیان در طی
حمل و نقل به کار میروند .این مواد نقش مهمی در
تحقیقات شیالتی و آبزی پروری ایفا میکنند که باعث
آسانتر شدن شیوه های مختلف دستکاری از قبیل وزن
کشی ،تخم کشی و نشانهگذاری میشوند ( Kazun and
.)Siwicki, 2001; Sumerfelt and Smith, 1990
مهمترین موارد کاربرد بیهوشی در ماهیان عبارتند از
ضدعفونی کردن جراحات سطحی ،خون گیری ،تخم
کشی ،حمل و نقل ،بیوپسی ،نمونه برداری و جراحی می-
باشد ( Munday and Wilson, 1997; Ross and
 .)Ross, 2008بنابراین استفاده از مواد بیهوش کننده
یکی از مهم ترین نیازها برای پرهیز حیوانات از درد
کشیدن است .رشد سریع آبزیپروری در جهان و
پیشرفتهای فنی کاربردی آن ،اقدامات و مواد شیمیایی
جدیدی را میطلبد .امروزه مواد شیمیایی مورد استفاده
آبزی پروری به ویژه از لحاظ ایمنی و کارایی شان در
معرض کنترل شدید قرار دارند ( Taylor and Roberts,
 .)1999ایجاد بیهوشی عمومی در ماهیان منجر به از
دست دادن هوشیاری ،ممانعت از انجام عکس العمل و
کاهش ترشح مخاط میشود .فرآیند بیهوشی در ماهیان
بصورت یکنواخت پیشرفت کرده و طبق الگوی پیش رونده
به جلو حرکت میکند ( .)McFarland, 1959ماهیان به
سادگی بوسیله دستکاری و حمل و نقل دچار استرس می-
شوند و این میتواند منجر به اختالل در سیستم ایمنی،
جراحات فیزیکی و حتی مرگ شود .در آبزیپروری ،مواد
بیهوش کننده در طی حمل و نقل و برای جلوگیری از
جراحات فیزیکی و کاهش متابولیسم (مصرف اکسیژن و
دفع) ،مورد استفاده قرار میگیرند .آنها همچنین جهت
بیتحرک کردن ماهیان بکار میروند ،بطوریکه آنها
بتوانند به سادگی در طی روند برداشت ،نمونه گیری و
تخم گیری مورد استفاده قرار گیرند .بنابراین به نظر
میرسد در فعالیتهای تحقیقاتی قبل از هر گونه
دستکاری بهتر است ماهیان بیهوش گردند .اغلب هر
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گروه های آزمایش و بیهوشی
اسانس نعناع فلفلی مورد استفاده از شرکت باریج اسانس
خریداری شد .بطور تصادفی وزن و طول کل  150عدد از
ماهیان تهیه شده آنها با ترازو دیجیتال با دقت  0/1گرم و
خطکش با دقت یک میلی متر اندازهگیری شد .ماهی کپور
معمولی با میانگین وزن و طول کل به ترتیب 8/52±1/54
گرم و  8/847±1/16سانتیمتر در غلظتهای ،250 ،200
 450 ،400 ،350 ،300و  500 ppmاسانس نعناع فلفلی
به شیوه حمام بیهوش شدند .دما pH ،و سختی آب در
زمان آزمایش به ترتیب برابر  22±2درجه سانتی گراد 7 ،و
 981میلیگرم بر لیتر بود .بیهوشی در آکواریوم های 20
لیتری محتوی  10لیتر آب و ماده بیهوشی در غلظتهای
ذکر شده به دست آمده بود ،صورت گرفت .در هر آکواریوم
برای هر غلظت تعداد  10عدد ماهی مورد استفاده قرار
گرفت .پس از انتقال هر یک از ماهیان به آکواریوم حاوی
ماده بیهوشی ،زمان های رسیدن به مراحل از دست رفتن
تعادل و بیهوشی سبک بر اساس جدول ( )1با دقت دهم
ثانیه توسط زمان سنج ثبت شد .ماهیان پس از بیهوش
شدن تا مرحله بیهوشی سبک ،با استفاده از ساچوک به
آکواریوم  40لیتری حاوی  25لیتر آب تازه فاقد ماده
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مواد و روش كار
ماهی و شرایط ذخیره
تعداد  150عدد بچه ماهی کپور معمولی  8تا  10گرمی از
مرکز تکثیر و پرورش زهک توسط تانک حمل ماهی مجهز
به کپسول اکسیژن به سالن آبزی پروری پژوهشکده تاالب
بین المللی هامون واقع در دانشگاه زابل منتقل شدند .به
منظور سازگاری با شرایط محیطی جدید ،ماهیان به مدت
یک هفته در تانکهای  300لیتری حاوی  250لیتر آب
نگهداری شدند .نور سالن ،نور طبیعی شبانه روز بود .به
منظور تامین اکسیژن در حد اشباع هوادهی توسط پمپ
هواده و سنگ هوا صورت گرفت .شایان ذکر است که 24
ساعت پیش از انجام آزمایشها و نیز در مدت انجام
آزمایشها برای مشخص شدن بهتر اثرات ماده بیهوشی و
شرایط کیفی آب بر روند بیهوشی و بازگشت از آن ،ماهی-
ها تغذیه نشدند (شریف پور و همکاران.)1381 ،
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سهولت در دسترس و قابل تهیه باشند .استفاده از ماده
بیهوش کننده  MS222در ایران به علت وارداتی و گران
قیمت بودن ،همواره مشکالتی را در زمان تکثیر به وجود
میآورد (محمدی ارانی .)1385 ،از طرفی مدتی است که
اسانس گل میخک به دلیل سهولت تهیه ،اقتصادی بودن و
همچنین داشتن خاصیت بیهوش کنندگی قوی به عنوان
جایگزین مناسب برای  MS222مورد توجه قرار گرفته
است ) Anderson et al., 1997؛ مهرابی.)1378 ،
ترکیبات اصلی اسانس نعناع فلفلی را منتول ( 29درصد)،
منتون ( 20تا  30درصد) و متیل استات ( 1تا  3درصد)
تشکیل می دهند .سایر ترکیباتی که در اسانس نعناع
فلفلی یافت می شوند شامل فالونوییدها ( 12درصد) ،پلی
فنل های پلیمریزه شده ( 19درصد) ،کاروتن ،توکوفرول،
بتایین و کولین می باشند (یزدانی و همکاران.)1381 ،
همچنین استفاده از عصاره این گیاه به عنوان محرک
ایمنی در جیره ماهی قزل آالی رنگین کمان ،توصیه شده
است( عادل و همکاران .)1394 ،مطالعاتی که در خصوص
اثرات جانبی اسانس گل میخک روی ماهیان انجام شده
نشان داده اسانس گل میخک میتواند عوارض جانبی را در
ماهیان تیمار شده با آن ایجاد نماید (سلطانی و همکاران،
1383؛ Velíšek et al., 2005a; Velíšek et al.,
; .)2005bلذا با توجه به گستردگی کاربرد بیهوشی در
آبزیان و مشکالت داروهای مصرفی متداول نیاز به داروهای
مناسب ،قابل دسترس و ارزان ضروری به نظر میرسد و با
عنایت به طیف وسیع کاربرد بیهوشی در ماهیان و اهمیت
آن در کارگاههای تکثیر و پرورش و مراکز تحقیقات آبزیان
نیاز به داروهای بیهوش کننده مناسب که کمترین اثرات
جانبی را داشته و ارزان قیمت و قابل دسترس باشند،
احساس میشود .البته از آنجا که مصرف هیچ دارویی چه
طبیعی و چه مصنوعی ،بدون اثرات جانبی حتی به مقدار
جزئی نمیتواند باشد .در این تحقیق سعی خواهد شد تا
تأثیر اسانس نعناع فلفلی بر بیهوشی ماهی کپور معمولی
به عنوان ماده ای طبیعی و ارزان قیمت ارزیابی شود.
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جدول  :1طبقه بندی مراحل مختلف بیهوشی در ماهیان
)(Keene et al., 1998
Table 1: Classification of different stages of anesthesia
in fish (Keene et al., 1998).

مرحله
از دست
رفتن
تعادل
بیهوشی
سبك
بازگشت
تعادل
احیاء

فقدان کامل تعادل ،افزایش موقتی تعداد تنفس و
واکنش پذیر نسبت به محرک های لمسی قوی
از دست رفتن کامل تونیسیته عضالت ،عدم پاسخ
گویی به محرک های خارجی و ضربان قلب آهسته
بازگشت کامل تعادل و افزایش تعداد تنفس
شنا عادی ،واکنش پذیر نسبت به انواع محرک های
خارجی
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نمونهگیری جهت مطالعات آسیبشناسی
بافتشناسی کالسیک برای تشخیص میزان آسیبهای
احتمالی بافتی در بافتهای کبد ،کلیه و آبشش انجام
گرفت .جهت مطالعات آسیبشناسی بافتی ،نمونهگیری
تصادفی از هر تیمار (دو عدد ماهی بالفاصله پس از احیا و
 2عدد دیگر  24ساعت پس از بیهوشی) انجام پذیرفت.
سپس بافتهای آبشش ،کلیه و کبد آنها جداسازی و در
فرمالین  10درصد فیکس شدند .سپس طبق روش آروند و
گنجی از این نمونهها مقاطع بافتی با ضخامت  5میکرون
تهیه و پس از رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ قرار گرفته
و مورد بررسی آسیب شناسی بافتی قرار گرفتند (آروند و
گنجی.)1389 ،

نتایج
بیهوشی
در این پژوهش ،غلظتهای ،400 ،350 ،300 ،200 ،250
 450و  500 ppmاسانس نعناع فلفلی مورد بررسی قرار
گرفتند تا موثرترین و بهینه ترین غلظت بیهوشی برای
ماهی کپور معمولی به دست آید .میزان غلظت ها بر
اساس مطالعات انجام شده در مورد گونه های مشابه
انتخاب گردید .بعالوه غلظت ها طوری انتخاب گردیدند که
نتایج بررسی قابل مقایسه با آزمایشهای سایر محققان
باشند .همچنین برخی از بافتهای این ماهی نیز مورد
بررسی قرار گرفت تا اثرات احتمالی این اسانس مشخص
گردد.
ماهیان با غلظتهای مذکور ،بیهوش شدند و مراحل
مواجهه بطور کامل بصورت بصری پایش شدند و نتایج
ذیل بدست آمد:
 -1ماهیان در هنگام مواجهه با دارو ،هیچ گونه فعالیت غیر
عادی از خود نشان ندادند.
 -2پس از چند ثانیه ماهیان شروع به تسریع حرکات
آبششی کرده ،رفته رفته حرکات سرپوش آبششی کند
شده و به آرامی در ته آکواریوم قرار گرفتند.
 -3القا سریع بود و ماهیان بطور مشخص مراحل مختلف
بیهوشی را طی میکردند.
 -4بیهوشی پس از زمان کوتاهی بعد از بیتعادل شدن،
انجام میگرفت.
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كامل

رفتار ماهی
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بیهوشی که به خوبی هوادهی شده بود ،منتقل شدند و
زمانهای مربوط به مراحل مختلف بازگشت از بیهوشی
شامل مراحل بازگشت تعادل و احیاء کامل ثبت شدند.
ماهیان احیاء شده به مدت  96ساعت برای رویت هر نوع
اثر سوء ناشی از بیهوشی مانند شنای غیرطبیعی و مرگ و
میر به دقت تحت نظر قرار گرفتند.

روش آماری و تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSS16انجام شد .به منظور تجزیه و تحلیل مقادیر
بدست آمده از آزمایشها ،ابتدا نرمال بودن آنها با استفاده
از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ((Kolmogrov-
 Smirnovبررسی شد .سپس از آنالیز واریانس یک طرفه
( (ANOVA one wayدر قالب طرح آماری کامال
تصادفی جهت مقایسه تیمارها استفاده شد .پس از
اطمینان از نرمال بودن دادهها برای تعیین اختالف معنی-
داری بین میانگینها در گروه های مختلف از آزمون دانکن
( (Duncanدر سطح اطمینان  95درصد استفاده شد.

سال بیست و هفت /شماره 1

مجله علمی شیالت ایران

جدول  :2زمان های رسیدن (ثانیه) به مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از آن (میانگین±انحراف معیار) در ماهی كپور معمولی )(n=10

تحت تاثیر اسانس نعناع فلفلی
Table 2: The time (in seconds) taken to reach different stages of anesthesia and complete recovery (mean±SD) in
common carp (n=10) influenced by peppermint essential oils.

تیمارها

100/5±11a

95/6±15a

95/6±14ab

89/14±14ab

88/4±18bc

77/7±12bc

73±16c

110/7±12/6a

100/9±16/5a

100/3±14/4ab

98/2±15/4bc

96/3±16/9bc

87±24/5bc

82±17/1c

203±15b

208±16b

270±12ab

314±17ab

300/1±13 ab

350/7±12a

371/4±15a

b

ab

مراحل
ازدستدادن
تعادل كلی
بیهوشی
سبك
بازگشت به
تعادل
احیاء كامل

b

300/8±14

308±17

364±12

ab

389/7±16

ab

379±16

ab

423±13

a

447±17

حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار ( )p<0/05بین تیمارها می باشد.
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بررسی نتایج حاصل از زمان بیهوش شدن و بازگشت از
بیهوشی ماهی کپور ،تفاوت معنیداری بین غلظتهای
مختلف را نشان دادند ( .)P<0/05بررسی میانگین زمان از
دست دادن تعادل ماهی در محلول بیهوشی با غلظتهای
مختلف نشان داد که در غلظت  200 ppmاسانس نعناع
فلفلی  ،زمان بیشتری الزم است تا ماهی تعادلش را از
دست بدهد و با افزایش غلظت اسانس تا  500 ppmاین
زمان کاهش یافت و ماهی سریعتر تعادلش را از دست داد
و اختالف معنیداری بین غلظتهای مختلف مشاهده شد
( .)P<0/05نتایج زمان بیهوشی سبک ماهی کپور ،اختالف
معنی داری بین غلظتهای مختلف نشان داد (.)P<0/05
بیشترین و کمترین میانگین زمان ایجاد بیهوشی سبک به
ترتیب در محلول با غلظت  200و  500 ppmاسانس
مشاهده شد که میزان آن به ترتیب  110/7±12/6و

 83±17/1ثانیه بود .پس از بیهوشی ،ماهی در آب تازه
فاقد ماده بیهوشی قرار گرفت و هنگامی که ماهی تعادل
خود را بدست آورد ،این زمان ثبت شد .بررسی میانگین
زمان بازگشت تعادل ماهی کپور در تیمارهای مختلف
تفاوت معنیداری را نشان داد ( .)P<0/05ماهیانی که با
غلظت  200 ppmبیهوش شدند ،سریعتر از دیگر غلظت یا
تیمارها تعادل خود را بدست آوردند (زمان باز گشت تعادل
 203±15ثانیه) .ماهیانی که با غلظت باالتر اسانس نعناع
فلفلی بیهوش شدند در هنگام قرار گرفتن در آب تازه،
زمان بیشتری طول کشید تا تعادل خود را بدست آورند.
ماهیان همچنان در آب تازه باقی ماندند تا به احیا کامل
برسند و این زمان نیز ثبت شد .ماهیانی که با غلظت
 500ppmاسانس نعناع فلفلی بیهوش شدند نسبت به
دیگر غلظتها ،زمان بیشتری طول کشید تا به احیا کامل
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200ppm

250ppm

300ppm

350ppm

400ppm

450ppm

500ppm
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 -5بیهوشی کامل و سریع بود و هیچ گونه عکس العمل
غیر عادی وجود نداشت.
 -6بازگشت به آرامی انجام میگرفت.
 -7پس از بدست آوردن تعادل ،ماهیان بدون رفتار غیر
عادی از بیهوشی خارج میشدند.
 -8همه ماهیان بدون نیاز به کمک ،مرحله بازگشت یا

بهبود را طی کردند.
 -9هیچ گونه مرگ و میری پس از بیهوشی مشاهده نشد.
نتایج حاصل از زمان از دست دادن تعادل کلی ،زمان ایجاد
بیهوشی سبک ،زمان بازگشت تعادل و زمان احیا کامل
ماهی کپور معمولی در غلظتهای مختلف اسانس نعناع
فلفلی در جدول ( )2مشخص شده است.

رخشانی و همکاران

)E, 40x
Figure 1: Gill tissue of common carp in the control
group (H & E, 40x).

6

Figure 2: Gill tissue of common carp in the treatment
& of 200 ppm peppermint essential oils (H
E, 40x).

شکل  :3بافت كلیه ماهی كپور معمولی در گروه شاهد ( H & E,

)40x
Figure 3: Kidney tissue of common carp in the control
group (H & E, 40x).

شکل  :4بافت كلیه ماهی كپور معمولی در تیمار 200 ppm
اسانس نعناع فلفلی ()H & E, 40x
Figure 4: Kidney tissue of common carp in the
treatment of 200 ppm peppermint
essential oils (H & E, 40x).
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شکل  :1بافت آبشش ماهی كپور معمولی در گروه شاهد ( & H

اسانس نعناع فلفلی ()H & E, 40x
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هیستوپاتولوژی
بافتهای آبشش ،کبد و کلیه ماهی کپور معمولی تیمار
شده با غلظت  200 ppmاسانس نعناع فلفلی جهت
بررسی آسیب احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفتند .در
بررسی آسیب شناسی بافتهای آبشش ،کبد و کلیه
ماهیهای گروه کنترل و غلظت  ،200 ppmهیچگونه
آسیب بافت شناسی مشاهده نشد (شکل های ،4 ،3 ،2 ،1
 5و .)6

شکل  :2بافت آبشش ماهی كپور معمولی در تیمار 200 ppm
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برسند و با غلظت  200 ppmاختالف معنیداری را نشان
داد ( .)P<0/05همچنان که نتایج این تحقیق نشان داد
ثابت شده با افزودن بر غلظت داروی بیهوشی زمان الزم
رفتار ماهیان تا  96ساعت پس از بیهوشی موید بیخطر
بودن اسانس نعناع فلفلی در همه غلظتهای بکار رفته
برای ماهی کپور است ،زیرا هیچگونه اثر نامطلوب جانبی
شامل تغییرات رفتاری و مشکالت تنفسی در ماهیان
بیهوش شده مشاهده نگردید .همچنین در طول مدت
مذکور فوق هیچگونه تلفاتی در ماهیان رخ نداد .با افزایش
غلظت ،زمان الزم برای شروع مراحل مختلف بیهوشی
کاهش یافت و در عوض زمان الزم برای احیا ماهی افزایش
یافت ،هر چند این افزایش در غلظتهای نزدیک به هم
خیلی زیاد نبود.

بررسی قدرت بیهوشی و آسیبهای بافتی...

مجله علمی شیالت ایران

)40x
Figure 5: Liver tissue of common carp in the control
group (H & E, 40x).

)& E, 40x
Figure 6: Liver tissue of common carp carp in the
treatment of 200 ppm peppermint essential
oils (H & E, 40x).
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بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اسانس نعناع فلفلی در
بیهوشی ماهی کپور معمولی موثر است و با افزایش غلظت
این اسانس ،زمان الزم برای القا بیهوشی کاهش و زمان
بازگشت از بیهوشی افزایش پیدا میکند (جدول  .)2در
پژوهش حاضر در تمام غلظتهای به کار گرفته شده
اسانس نعناع فلفلی ،زمان القا بیهوشی کمتر از  3دقیقه و
مدت زمان الزم برای احیا کامل ماهی  5تا  7دقیقه و بطور
میانگین  6دقیقه است .با توجه به اینکه توصیه شده است
ماده بیهوش کننده مطلوب برای ماهیان بایستی به ترتیب
زمانهای القاء و احیا کامل  3و  5دقیقه را داشته باشد
( ،)Marking and Meyer, 1985غلظتهای به کار
گرفته شده در این مطالعه معیارهای الزم جهت القا
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شکل  :6بافت كبد ماهی كپور معمولی در تیمار H ( 200 ppm

بیهوشی مناسب را به نمایش گذاشتند (جدول  )2و در
مجموع می توان اسانس نعناع فلفلی را بیهوش کننده ای
مناسب برای ماهی کپور به شمار آورد .با عنایت به اینکه
غلظت مؤثر بیهوش کننده غلظتی است که کوتاهترین القاء
و سریع ترین احیا را داشته باشد ()Keene et al., 1998
و با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ،غلظت 200 ppm
غلظت مؤثر و بهینه این دارو تشخیص داده شد ،ضمن
اینکه در غلظتهای باالتر زمان بازگشت از بیهوشی
افزایش مییابد .بنابراین در مواردی که تعداد ماهیان
بیهوش شونده زیاد و امکانات محدود باشد ،دچار مشکل
شده و در عملیات تکثیر یا پرورش وقفه ایجاد میکند و در
نتیجه این امر خسارات اقتصادی به بار میآورد ( Woody
 .)et al., 2002بر اساس مشاهدات صورت گرفته ،هر چه
غلظت داروی بیهوشی بیشتر شود زمان القای بیهوشی
کمتر و مدت زمان برگشت از بیهوشی بیشتر میشود که
با مطالعه موسوی و همکاران در سال  1392همخوانی
دارد .شریف پور و همکاران ( )1381نیز در مورد ماهی
کپور معمولی با بررسی غلظتهای  150 ،100 ،50و 200
میلی گرم در لیتر اسانس گل میخک نشان دادند که در
تمام غلظتها ،بیهوشی مورد نظر در زمان کمتر از 3
دقیقه ایجاد شد ولی زمانهای بازگشت تعادل و بازگشت
واکنش به محرک خارجی در بیشتر موارد طوالنی تر از 5
دقیقه بود که دلیل آن را تاثیر بازدارندگی اسانس گل
میخک بر سیستم تنفسی ماهی و کاهش میزان تنفس و
به تبع آن کاهش توانایی دفع ماده بیهوشی از سیستم
آبششی ماهی مربوط دانستند که با مطالعه حاضر در
ارتباط با افزایش غلظت اسانس نعناع فلفلی و به تبع آن
افزایش زمان بازگشت از بیهوشی در کپور معمولی
همخوانی داشت .همچنین در مطالعات  Hajekو همکاران
( )2006مدت زمان القای بیهوشی عصاره گل میخک در
غلظت  50میلی گرم در لیتر بر کپور معمولی بیشتر از 5
دقیقه و زمان بازگشت از بیهوشی زیر  10دقیقه بود و با
افزایش غلظت دارو مدت زمان القاء بیهوشی کمتر و مدت
زمان برگشت از بیهوشی طوالنی تر میشد .آنها در
تحقیقات خود دریافتند که افزایش غلظت باعث کند شدن
فرآیند تنفسی توسط ماهی و طوالنی تر شدن مدت زمان
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شکل  :5بافت كبد ماهی كپور معمولی در گروه شاهد ( H & E,

سال بیست و هفت /شماره 1

رخشانی و همکاران

منابع
احمدی ،م .1385 ،.استفاده از اسانس گل میخک به
عنوان یک ماده بیهوشی در ماهی کپور معمولی .پایان
نامه ،دانشکده دامپزشکی شهرکرد.
آروند ،م .و گنجی ،ف.ک .1389 ،.بافت شناسی عملی.
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی مشهد302 .صفحه.
سلطانی ،م ،.غفاری ،م ،.خضرائی نیا ،پ .و بکایی،
س .1383 ،.مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک
بر پارامترهای هماتولوژیک برخی آنزیمهای خون و
آسیب شناسی بافتهای مختلف ماهی کپور معمولی.
مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران:)3( 59 ،
.299-296
شریف پور ،ع ،.سلطانی ،م ،.عبدالحی ،ح .و قیومی،
ر .1381 ،.اثر بیهوش کنندگی اسانس گل
میخک ) (Eugenia caryophyllataو در شرایط
مختلف  pHو درجه حرارت در بچه ماهی کپور
معمولی ) .(Cyprinus carpioمجله علمی شیالت
ایران.59 -74 :)4( 11 ،
عادل ،م ،.پورغالم ،ر ،.ذریه زهرا ،ج .و قیاسی،
مریم .1394 ،.تاثیر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی
بر برخی شاخصهای خونی ،بیوشیمیایی و ایمنی
ماهی قزل آالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 . )mykissمجله علمی شیالت ایران-46 : )1( 24 .
.37
عبداهلل مشائی ،م .1379 ،.فیزیولوژی ماهی در سیستم
های پرورش متراکم .چاپ اول ،تهران :انتشارات دانش
نگار 304 ،صفحه.
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تشکر و قدردانی
منابع مالی این تحقیق از محل پژوهانه شماره UOZ-
 GR-9517-59معاونت پژوهشی دانشگاه زابل تامین
گردیده است که بدینوسیله تشکر و قدردانی می گردد.
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نتیجه گیری
تاکنون گزارشی از بیهوشی با اسانس نعناع فلفلی بر روی
آبزیان در دسترس نمیباشد و این پژوهش اولین مطالعهای
است که در مورد بیهوشی و تأثیرات نامطلوب احتمالی
بیهوشی با این اسانس انجام شده است .تفاوت تغذیه ای،
محیطی ،گونه ماهی ،سن ،جنس ،زمان نمونه گیری،
چگونگی تهیه نمونه ،دقت و حساسیت روشهای اندازه
گیری از جمله عواملی هستند که میتوانند موجب تغییر
در نتایج بدست آمده باشند .با توجه به اینکه پس از
آزمایشها رفتارهای غیر طبیعی در ماهیها طی یک هفته
تحت نظر گرفتن آنها مشاهده نگردید ،به نظر میرسد که
اسانس نعناع فلفلی اثرات دائمی یا مخفی بر فیزیولوژی یا
رفتار ماهی ندارد .نتایج نشان داد که غلظت بهینه مورد
نیاز اسانس نعناع فلفلی جهت بیهوش نمودن ماهی کپور
معمولی در زمان توصیه شده (حداکثر زمان القاء بیهوشی
 3دقیقه)  200 ppmمیباشد و زمان بازگشت کامل
ماهیان بیهوش شده با این غلظت مناسب و حدود  5دقیقه
بود .همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت ماده
بیهوش کننده ،زمان القا بیهوشی سریعتر و زمان بازگشت
از بیهوشی افزایش مییابد .در بررسی ضایعات بالینی ناشی
از اسانس نعناع فلفلی هیچگونه تأثیر نامطلوبی مشاهده

نشد .از نظر آسیب شناسی بافتی نیز در غلظت بهینه
 200 ppmهیچگونه آسیب بافتی مشاهده نشد.
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برگشت از بیهوشی میشود که با نتایج حاصل از این
مطالعه همخوانی دارد Inoue .و همکاران ( )2003و
 )2000( Griffithsنتایج مشابهی از مطالعه بر عصاره گل
میخک بدست آوردند و نتیجه گرفتند که هر چه غلظت و
مدت قرارگیری ماهی در آب حاوی مواد بیهوش کننده
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Abstract
The aims of this study were to assess the anesthetic vigor and histopathological effects of
peppermint (Mentha piperita) essential oils in common carp (Cyprinus carpio). The total
number of 70 fish with the average weight and length of 8.52±1.54 g and 8.47±1.16 cm were
anesthetized by various concentrations of peppermint essential oils including 200, 250, 300,
350, 400, 450 and 500 ppm using the immersion method. The average amounts of
temperature, pH and the hardness of water were 22±2˚C, 7 and 981 mg/L, respectively. The
time taken to reach different stages of anesthesia, loss of equilibrium, twilight anesthesia,
balance recovery and complete recovery were measured after exposure of fish to various
concentrations of peppermint essential oils. In order to determine the effects of various
concentrations of peppermint essential oils including 200, 300, 400 and 500 ppm at time 0 and
24 h, the tissue samples that were taken from the liver, kidney and gill of fish were examined
by light microscopy. The results showed that the maximum and minimum time taken to reach
complete anesthesia were observed after 10±5.11 and 73±16 seconds of exposure to 200 and
500 ppm of peppermint essential oils, respectively. The minimum time taken for recovery was
300±8.4 seconds which belonged to the treatment of 200 ppm peppermint essential oils.
Moreover, the results showed that by increasing the concentration of anesthetic substance, the
induction of anesthesia was faster and the time taken for complete recovery from anesthesia
was increased. Histopathological studies showed that the optimum concentration of 200 ppm
peppermint essential oils had no side effects. Therefore, this anesthetic concentration of
peppermint essential oils can be safely used.
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