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گل میخک ) (Eugenia caryophyllataبر برخی شاخصهای خونی و بیوشیمیایی
سرم در ماهی جوان کپور معمولی )(Cyprinus carpio
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مقایسه اثر بیهوشکننده اسانس اسطوخدوس ) (Lavandula angustifoliaبا اسانس
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چکیده
هدف از این پژوهش مقایسه اثر دو ماده بیهوشکننده اسانس اسطوخودوس ( )Lavandula angustifoliaو گل میخک ( Eugenia

 )caryophyllataبر برخی شاخصهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون در ماهی جوان کپور معمولی ( )Cyprinus carpioبود .بچهماهیان
کپور معمولی در معرض سه تیمار شامل غلظت بهینه بیهوشی اسانس اسطوخودوس ( 170میلیگرم بر لیتر) ،میخک ( 35میلیگرم بر لیتر) و
تیمار شاهد قرار گرفتند و برخی شاخصهای خونی و بیوشیمیایی سرم ماهیان در معرض غلظت بهینه بیهوشی با اسانس اسطوخودوس و
میخک در زمانهای مختلف صفر (بالفاصله) 3 ،و  24ساعت پس از بیهوشی مقایسه گردیدند .نتایج نشان داد در غلظت بهینه اسانس
اسطوخودوس و میخک اثر تیمار (ماده بیهوشی) در تمامی شاخصهای خونشناسی ،اثر زمان در شاخصهای  Hb ،WBCو شاخصهای
 ،MCHC ،MCHاثر متقابل تیمار در زمان ،در تمام شاخصها به جز  Hctو  RBCو اثر تیمار ،زمان و اثر متقابل تیمار و زمان بر تمام
شاخصهای بیوشیمیایی سرم معنیدار بود ( .)p>0/05با گذشت زمان پس از بیهوشی میزان  RBCدر تیمار شاهد و اسطوخدوس تفاوت
معنیداری نداشت ( ،)p<0/05اما در تیمار میخک بالفاصله پس از بیهوشی به طور معنیداری بیشتر از سایر زمانها بود ( .)p>0/05میزان
 WBCدر تمام زمانها در تیمار میخک کاهش معنیداری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد ( .)p>0/05با گذشت زمان در تیمار شاهد
کاهش هموگلوبین و در تیمار میخک و اسطوخدوس افزایش هموگلوبین مشاهده شد ( .)p>0/05در تیمار شاهد با گذر زمان مقدار
هماتوکریت افزایش معنیدار مشاهده شد ( ،)p>0/05اما در سایر تیمارها تفاوت معنی داری مشاهد نشد ( .)p<0/05کمترین میزان گلوکز
در هر سه زمان در تیمار اسطوخدوس مشاهده شد ( )p>0/05و در تیمار میخک و اسطوخدوس پس از یک افزایش در  3ساعت پس از
بیهوشی ،کاهش معنیدار در  24ساعت مشاهده شد ( .)p>0/05میزان کورتیزول در  3ساعت پس از بیهوشی بین تیمار شاهد و میخک
تفاوت معنیدار نداشت ( .)p>0/05در تمام زمانها میزان  ASTدر تیمار شاهد ،میزان  ALTدر تیمار شاهد و میخک ALP ،در تیمار
میخک بیشتر و میزان  LDHدر اسطوخدوس کمتر مشاهده شد .در مجموع اگرچه تاثیر اسانس اسطوخودوس بر شاخصهای
اندازهگیریشده با میخک تفاوت نشان داد ،اما میتوان آن را به عنوان ماده جایگزین بومی برای بیهوشی در آبزیپروری معرفی نمود.
لغات کلیدی :کپور معمولی ،اسانس میخک و اسطوخودوس ،بیهوشی ،شاخصهای خونی و بیوشیمیایی سرم
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مقایسه اثر بیهوشکننده اسانس اسطوخدوس ...

; )al., 2005و مشخص شده است که امکان کاربرد موفق
اسانسها به عنوان بیهوش کننده در آبزیپرورری نیز وجود
دارد ،اگرچه بیشتر تحقیقات مربوط به اسانس میخک میباشد
( ،)Akbulut et al., 2011a, bاما تعدادی پژوهش در مورد
استفاده از سایر گیاهان دارویی مانند اسانس bushy lippia
rosemary Rosmarinus ،oil from Lippia alba

که مادهای به عنوان بیهوشکننده مناسب است که عدم تحرک
و شلی عضالت را بهخوبی فراهم کند ،عالوه بر ایجاد بیهوشی و
بازگشت از بیهوشی در زمان کوتاه (حدود  5دقیقه یا کمتر) و
بدون عوارض جانبی باشد ،مشتقات آن بهآسانی از بدن خارج
شوند و ب ر روی ایمنی و فیزیولوژی ماهی تأثیر منفی نداشته
باشد ،مقادیر مصرفی برای ماهی سمی نباشد ،بهآسانی در

،tree basil Ocimum gratissimum oil ،officeinalis oil
camphor
،spearmint Mentha spicata oil
 Cinnamomum camphora oilو mint Mentha arvensis
 oilانجام شده است ( Pedrazzani and Neto, 2016; Roohi
; .)and Imanpoor, 2015; Silva et al., 2013, 2015در
ایران نیز اثر بیهوشی تعدادی از گیاهان شامل اسانس گل

دسترس باشد و برای انسان ضرری نداشته و در آب محلول
باشد ( .)Akbulut et al., 2012; Iversen et al., 2003از

میخک (شریفپور و همکاران1381 ،؛ محمدی ارانی،)1385 ،
اسانس آویشن شیرازی (( )Zataria multifloraشریفروحانی

میان روشهای متفاوت بیهوشی ،در ماهیان از روش غوطهوری
با استفاده از بیهوش کنندههای محلول در آب ،به دلیل سهولت

و همکاران ،)1386 ،پودر گل میخک (اخالقی و
میراببروجردی ،)1387 ،عصاره گیاهان سنبلالطیب

 )Velisk et al., 2005و پیامدهای فیزیولوژیکی بیهوش
کنندهها انجام شده است ( Akbulut et al., 2012; Filiciotto
et al., 2012; Bagheri and Imanpour, 2011; Velisk et

کاربرد ،حاشیه امنیت و اطمینان برای افراد ،استفاده میشود
( .)Filiciotto et al., 2012ترکیبات مختلفی از جمله

(،)Valeriana officinalis
 ،)officinalisخشخاش ( )Papaver samniferumو شقایق

تریکائین متان سولفانات ( 2 ،)MS222فنوکسی اتانول،
متومیدات ،اتومیدات ،کتامین هیدروکلراید ،لیدوکائین ،دیازپام،

(( )Papaver bracteatumصدیقاعتقاد و همکاران )1387 ،و
عصارهی سنبلالطیب ( ،)V. officinalisبادرنجبویه ( M.

اسانس میخک Zataria multiﬂora Boiss ،و Nicotiana

 tabacumبا کارایی مختلف برای بیهوشی ماهیان بررسی و یا

 )officinalisو مریمگلی (( )Salvia officinalisیگانه و ملکی،
 )1392بررسی شده است .با توجه به غنای گیاهی کشور ایران

استفاده شدهاند (شریف روحانی و همکاران1386 ،؛ ضرغام و
همکاران1391 ،؛ Ghanawi et al., 2013; Velisek et al.,

و سابقه استفاده از گیاهان بومی و همچنین صرفه اقتصادی و
عوارض جانبی کمتر این نوع مواد ،گیاهان دارویی به عنوان

 )2011; Stoskopf, 1993که در این میان بیهوش کنندههای

گزینهای برای جایگزینی بیهوش کنندههای فعلی مورد بررسی

108

بادرنجبویه

(
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( .)Velisk et al., 2005پاسخ به یک ماده بیهوشی در
گونههای متفاوت ماهیها بسته به عوامل بیولوژیک مانند سطح
اپیتلیوم آبشش ،حجم بدن و ضخامت اپی تلیوم ،مرحله زندگی،
وزن ،سن ،جنس ،محتوای لیپید ،وضعیت سالمتی و فاکتورهای
محیطی مانند  pHو دما متغیر میباشد ( Iversen et al.,
 .)Bagheri and Imanpour, 2011; 2003بهکارگیری مواد
بیهوشی در آبزیان با توجه به فاکتورهایی چون سرعت ایجاد
بیهوشی ،بازگشت از بیهوشی سریع ،غیر سمی بودن برای ماهی
و انسان ،تجمع کمتر در اندامها ،تجزیه سریع در محیط آبی و
ارزان بودن انجام می شود ( .)Sattari et al., 2009به طوری

بیهوشکنندههای مختلف در ماهیان ( ;Adel et al., 2016
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مقدمه
با توجه به گستردگی کاربرد بیهوشی در ماهیان و اهمیت آن در
کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی ،نیاز به داروهای بیهوشی
مناسب ،قابل دسترس و ارزان احساس میشود ( Keene et al.,
 .)1998استفاده از بیهوش کنندهها در اصل موجب کاهش
استرس و در نتیجه جلوگیری از آسیب ماهی در زمان
دستکاری مانند بیومتری ،تست سالمتی ،تخمکشی ،جراحی،
نمونهبرداری خونی ،واکسیناسیون و حمل و نقل میشود

سنتتیک دارای اثرات جانبی منفی مانند آشفتگیهایی در
سیستم عروقی ،عملکرد تنفسی و ایمنی میباشند ( Silva et
 .)al., 2013اسانس میخک به دلیل وجود  70-90درصد
اوژنول ( )4-allyl-2-methoxyphenolجهت بیهوشی در
کارگاههای پرورش در ایران و سایر کشورها استفاده میشود و
دز پیشنهادی آن برای بیهوشی  25-100میلیگرم بر لیتر
گزارش شده است ( ;Bagheri and Imanpour, 2011
; .)Keene et al., 1998پژوهشهایی در ارتباط با استفاده از

]
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پاسخهای ثانویه استرس و تغییراتی را در فاکتورهای هماتولوژی
ایجاد میکند ( .)Buscaino et al., 2010بنابراین ،در این
تحقیق اثر اسانس اسطوخدوس بر شاخصهای خونی و
بیوشیمیایی سرم در مقایسه با اسانس میخک مد نظر قرار
گرفت.

و  pH( pHمتر مدل  ،)Sartorius, PB-11سختی ()TDS
(مدل  ،Senciun Hachساخت آمریکا) و هدایت الکتریکی
(مدل  ،Senciun Hachساخت آمریکا) اندازهگیری شد و در
طول دوره بهترتیب 28/5±1/2 ،درجه سانتیگراد6/25±0/6 ،
میلیگرم بر لیتر 470±24 ،8/25±0/3 ،میلیگرم بر لیتر و
 940±123میکروزیمنس تعیین شد.

مواد و روش کار
تهیه ماهی

فاکتورهای خونی ،بیوشیمیایی و آنزیمی سرم خون

برای انجام این تحقیق ،بچهماهیان کپور معمولی با میانگین
وزنی  26/96 ±1/98گرم از کارگاه پرورش ماهی تهیه شدند.

ماهیان
خونگیری از بچهماهیان کپور معمولی در تمام تیمارها (تیمار

ماهیها در دوره سازشپذیری به مدت ده روز با غذای اکسترود
ماهی کپور معمولی با قطر  2/5±0/2میلیمتر (کارخانه خوراک

شاهد بدون بیهوشی ،تیمار  170میلیگرم بر لیتر اسطوخدوس
و  35میلیگرم بر لیتر اسانس میخک) در زمانهای صفر

دام و آبزیان ،مازنداران) دو بار در روز به میزان  3درصد وزن
بدن در دو نوبت صبح و عصر تغذیه شدند .در این مدت

(بالفاصله پس از بیهوشی) 3 ،و  24ساعت پس از بیهوشی ،پس
از خشک کردن سطح بدن ماهی ،بهوسیله سرنگ  5سیسی از

بهمنظور حفظ کیفیت آب ،تعویض روزانه آب به میزان 30
درصد از حجم مخازن از کف انجام گرفت 24 .ساعت قبل از

ورید ساقه دمی صورت گرفت (سلطانی و همکاران.)1381 ،
پس از خونگیری بخشی از خون به لوله حاوی ماده ضد انعقاد

شروع آزمایشها غذادهی متوقف گردید .ابتدا با استفاده از
آزمایش اولیه بر روی تاثیر بیهوشی اسانس اسطوخدوس و

( EDTAبرای فاکتورهای خونی) و بخش دیگر خون به
لولههای آزمایش بدون ( EDTAبرای تعیین فاکتورهای

میخک ،حداقل غلظت ایجاد کننده بیهوشی در ماهیان مورد

بیوشیمیایی سرم) منتقل شدند .برای جداسازی سرم ،نمونه
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دارد .این اسانس دارای ترپنها و مونوترپنها به میزان 50-60
درصد است ( )Hassiotis et al., 2014و لینالول و
لینالیلاستات از ترکیبات غالب آن است که محلول در چربی و
دارای بخش آبدوست نیز می باشد و عملکرد آن میتواند به
دلیل مسدود کردن کانال سدیم و یا کلسیم باشد ( Ghelardini
 .)et al., 1999تاثیر بیهوش کنندهها بر وضعیت استرس و
تغییرات فاکتورهای هماتولوژی مرتبط با استرس دارای اهمیت
است ( .)Filiciotto et al., 2012عوامل مختلف استرسی
داخلی و خارجی موجب پاسخ غدد درونریز و تغییر در
کورتیکوستروئیدها و کته کوالمینها میشود و به دنبال آن

میانگین زمان بیهوشی  2/89±0/57دقیقه و زمان احیا کامل
 4/49±0/38دقیقه بدست آمد .ماهیان با تراکم  15قطعه در
هر تکرار (هر تیمار  3تکرار) در معرض غلظت بهینه بیهوشی
اسانس اسطوخدوس و میخک و یک تیمار بدون ماده بیهوشی
به عنوان شاهد قرار گرفتند و شاخصهای خونی و بیوشیمیایی
سرم خون در زمانهای صفر 3 ،و  24ساعت پس از بیهوشی
انجام شد (سلطانی و همکاران .)1381 ،بیهوشکردن ماهیان
به روش غوطهوری صورت گرفت .هوادهی در تانکها بهوسیله
سنگ هوا انجام میشد .فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل
دما ،اکسیژن محلول (اکسیژنمتر  ،CMD 200ساخت انگلیس)

Lavandula
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قرار میگیرند .اسطوخودوس با نام علمی
 angustifoliaاز خانواده نعناییان  Labiateaاست و پراکنش
آن در  Macaronesiaدر غرب North Africa ،و مدیترانه،
جنوب شرق اسیا ،غرب ایران و شرق هند می باشد (Upson
) .and Andrews, 2004اسانس این گیاه دارای اثرات دارویی
بیحسی ،ضد تشنج ،ضد درد ،ضد اکسیدانی و ضد ویروسی
میباشد و به صورت محلی برای فعالیت بیهوش کنندگی در
اهداف طبی استفاده میشود و مصارف بهداشتی آرایش نیز

آزمایش ( 30میلیگرم بر لیتر اسانس میخک و  160میلیگرم
بر لیتر اسانس اسطوخدوس) تعیین و از بین غلظتهای مختلف
اسانس اسطوخدوس شامل  175 ،170 ،165 ،160و 180
میلیگرم بر لیتر و غلظتهای مختلف اسانس میخک شامل ،30
 40 ،35و  45میلیگرم بر لیتر ،غلظت بهینه بیهوشی برای
اسانس اسطوخدوس در غلظت  170میلیگرم بر لیتر با زمان
بیهوشی  3/74±0/35دقیقه و زمان احیا کامل 3/91±0/55
دقیقه و برای اسانس میخک در غلظت  35میلیگرم بر لیتر با
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بهشتی و همکاران

میانگین غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز ) (MCHC3بر
اساس روابط ذیل محاسبه شد (.)Yeganeh et al., 2016

نتایج
مقایسه شاخصهای خونی بچهماهیان کپور معمولی در غلظت
بهینهی بیهوشی با اسانس اسطوخودوس و میخک :آنالیز
واریانس دوطرفه نشان داد که اثر تیمار (ماده بیهوشی) بر تمام
شاخصها و اثر زمان بهجز در مقدار گلبول قرمز ،هماتوکریت و

 )1995( Gonzálezو با استفاده از کیت آزمایشگاهی شرکت
پارس آزمون انجام شد .آنزیم آلکالینفسفاتاز ( )ALPو
الکتاتدهیدروژناز ( )LDHبا استفاده از کیت شرکت
پارسآزمون و طبق روش  ،DGKCآنزیم آالنینآمینوترانسفراز
( )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو بر طبق روش
( Reitman-frankelاستاندارد انجمن بیوشیمی آلمان) برآورد

تعداد گلبول قرمز مربوط به گروه شاهد در تمام زمانهای پس
از بیهوشی بدست آمد .در تعداد گلبولهای سفید ،بالفاصله و 3
ساعت پس از بیهوشی بین تیمار میخک و اسطوخودوس
اختالف معنیداری وجود داشت ( ،)p>0/05اما بین تیمار شاهد
و اسطوخودوس اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)p<0/05در
زمان  24ساعت پس از بیهوشی اختالف معنیداری بین همه

شد (.)Fischbach and Zawat, 1992

تیمارها وجود داشت ( .)p>0/05بیشترین تعداد گلبول سفید،
در زمان  24ساعت پس از بیهوشی در تیمار شاهد ،و کمترین

تجزیه و تحلیل داده ها
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد و تجزیه و

تعداد آن در تمام زمانها در تیمار میخک مشاهده شد
( .)p>0/05با گذشت  24ساعت از بیهوشی میزان آن در شاهد

تحلیل دادههای بهدستآمده (پس از نرمالسازی دادهها توسط
آزمون کولموگراف-اسمیرنوف) از دو تیمار ماده بیهوشی اسانس

و اسطوخدوس به میزان اولیه بالفاصله پس از بیهوشی رسید،
اما در تیمار میخک پس از  24ساعت افزایش معنیداری نشان

اسطوخدوس و میخک های در زمانهای مختلف با کمک
آزمایش فاکتوریل و با استفاده از روش آنالیز واریانس دوطرفه

داد ( .)p>0/05در میزان هموگلوبین ،بالفاصله پس از بیهوشی
بین تیمار شاهد و اسطوخودوس اختالف معنیداری وجود

( )Two–Way-ANOVAانجام شد .برای مقایسهی میانگین

نداشت ( ،)p<0/05اما با تیمار میخک اختالف معنیداری
داشت (.)p>0/05

MCV = (Hct ÷ RBC) × 10
MCH = (Hb ÷ RBC) × 10
MCHC = (Hb ÷ Hct) × 100

1

Mean Cell Volume
Mean Corpuscular Hemoglobin
3
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
2
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اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی سرم از قبیل پروتئین تام
بر اساس روش  Lowryو همکاران ( ،)1952آلبومین بر اساس
روش  Wottonو ،)1982( Freemanگلوکز ،بر اساس روش
 ،)1969( Trinderبا استفاده از کیتهای آزمایشگاهی شرکت
زیستشیمی و کورتیزول بر اساس روش  Molineroو

 MCVدر دیگر شاخصها معنیدار بود .اثر متقابل تیمار (نوع
مادهی بیهوشی) و زمان بر تمام شاخصهای خونی بهجز گلبول
قرمز و هماتوکریت معنیدار بود (جدول1؛ .)p>0/05
پس از اعمال بیهوشی بین تیمارهای اسطوخودوس و میخک در
تعداد گلبول قرمز اختالف معنیداری مشاهده نشد (،)p<0/05
این در حالی است که در زمانهای  3و  24ساعت پس از
بیهوشی تعداد گلبول قرمز در تیمار بیهوشی با اسطوخودوس
بهطور معنیداری بیشتر از میخک بود ( .)p>0/05بیشترین
تعداد گلبول قرمز در زمانهای مختلف با اسانس اسطوخودوس
و بالفاصله پس از بیهوشی با میخک مشاهده شد و کمترین

[ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.117733

خون به مدت  15دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با دور 3000
دور در دقیقه قرار گرفت .سپس سرم خون به ویالهای 0/5
میلیلیتری منتقل و در فریزر با دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .شمارش گلبول قرمز ( )RBCو گلبول سفید
( )WBCبر اساس روش  ،)1990( Hostonغلظت هموگلوبین
( )Hbو میزان هماتوکریت ( )Hctبر اساس روش Drobkin
( ،)1945تعیین شد .همچنین میانگین حجم گلبول قرمز
 ،(MCV)1میانگین هموگلوبین در گلبول قرمز ) (MCH2و

ها از آزمون آماری دانکن در سطح معنیداری  5درصد استفاده
شد .تمامی آنالیزهای آماری در نرمافزار  SPSS21انجام شد.

]
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اسطوخودوس ( 170میلیگرم بر لیتر) و میخک ( 35میلیگرم بر لیتر).
Table 1: Variation of haematological indices in common carp juvenile at 0, 3 and 24 h after anaesthesia with optimum
concentration of Topped lavender essential oil (170 mg/l) and clove oil (35 mg/l) .
p value
زمان

شاخص

پس از بیهوشی

بیهوشی

بیهوشی

زمان

شاهد
اسطوخودوس
میخک

1/18±0/01c
1/53±0/03a
1/46±0/06a

1/22±0/02
1/53±0/11a
1/33±0/11b

1/25±0/01
1/45±0/03a
1/33±0/10b

0/00

0/33

0/07

شاهد
اسطوخودوس
میخک

14/84±0/53Aa
15/50±0/66Aa
5/60±0/60Bb

14/53±0/28Ab
14/63±1/22Aa
6/60±0/60Bb

16/12±0/44Aa
13/17±1/16Ba
9/50±0/50Ca

0/00

0/04

0/00

هموگلوبین()g/dl

شاهد
اسطوخودوس
میخک

8/41±0/22Aa
8/05±0/44Ab
6/59±0/15Bc

7/68±0/39Ab
8/86±0/89Aab
7/98±0/33Ab

7/66±0/27Cb
9/32±0/06Aa
8/46±0/11Ba

0/00

0/00

0/00

هماتوکریت()%

شاهد
اسطوخودوس
میخک

36/50±0/50bc
38/33±3/05abc
40/00±2/00a

35/50±0/50c
37/67±1/52abc
40/00±2/00a

37/33±1/53abc
36/00±1/00c
39/67±2/08ab

0/00

0/72

0/45

حجم متوسط
گلبول قرمز()fL

شاهد
اسطوخودوس
میخک

309/32±3/71Aa
249/76±26/54Ba
261/52±22/72Bb

291/01±4/42Ab
246/44±18/35Ba
303/71±11/76Aa

297/80±8/52Aab
247/11±2/04Ba
299/14±23/14Aab

0/00

0/53

0/03

غلظت متوسط
هموگلوبین()pg

شاهد
اسطوخودوس
میخک

71/26±2/31Aa
52/47±3/78Ba
43/06±1/16Cb

62/99±2/62Aa
58/19±9/61Aa
60/97±8/02Aa

61/14±2/92Ab
64/03±0/95Aa
38/10±2/93Bb

0/00

0/03

0/00

شاهد
اسطوخودوس
میخک

21/75±0/36Aa
21/04±0/59Ab
16/52±1/07Bb

20/60±1/30Aab
23/51±2/06Aab
20/02±1/85Aa

19/16±1/16Cb
25/67±0/29Aa
21/37±1/29Ba

0/00

0/00

0/00

RBC

WBC

()× 103/ mm3

Hb

Hct

MCV

MCH

MCHC

غلظت متوسط
گلبولهای
قرمز()%

bc

bc

حروف کوچک نشاندهنده اختالف معنیدار در سطر و حروف بزرگ نشاندهنده اختالف معنیدار در ستون برای هر شاخص میباشند (.)p>0/05

در زمان  3ساعت پس از بیهوشی اختالف معنیداری بین
تیمارها مشاهده نشد ( ،)p<0/05اما  24ساعت پس از بیهوشی
بین تیمارها اختالف معنیداری وجود داشت ( .)p>0/05با
گذشت زمان در تیمار شاهد کاهش هموگلوبین و در تیمار
میخک و اسطوخدوس افزایش هموگلوبین مشاهده شد
( .)p>0/05پس از اعمال بیهوشی و  3ساعت پس از بیهوشی
بین تیمارهای اسطوخودوس و میخک و تیمارهای اسطوخدوس

و شاهد در میزان هماتوکریت اختالف معنیداری وجود نداشت
( ،)p<0/05در  24ساعت پس از بیهوشی تیمار شاهد و میخک
و شاهد و اسطوخدوس تفاوت معنیداری مشاهد نشد
( )p<0/05اما میزان هماتوکریت در تیمار میخک به طور
معنیداری بیشتر از اسطوخدوس بود ( .)p>0/05در تیمار
شاهد با گذر زمان مقدار هماتوکریت افزایش معنیدار
( ،)p>0/05اما در سایر تیمارها تفاوت معنیداری مشاهده نشد
111
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صفر (بالفاصله)

 3ساعت پس از

 24ساعت پس از

()× 106/ mm3

تیمار

تیمار

زمان

تیمار ×

[ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.117733

جدول  :1تغییرات شاخصهای خونی در بچه ماهی کپور معمولی در زمانهای صفر 3 ،و  24ساعت پس از بیهوشی با غلظت بهینه اسانس

]

بهشتی و همکاران

مقایسه اثر بیهوشکننده اسانس اسطوخدوس ...

کاهش معنیدار ( ،)p>0/05اما در تیمار اسطوخدوس تفاوت
معنیداری در زمانهای مختلف مشاهده نشد ( .)p<0/05در
میزان  MCHCبالفاصله پس از بیهوشی بین تیمار شاهد و
اسطوخودوس و در زمان  3ساعت ،بین تمام تیمارها اختالف
معنیداری وجود نداشت ( .)p<0/05در زمان  24ساعت پس از
بیهوشی اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده شد

شاهد بیش از سایر تیمارها بود ( ،)p>0/05بیشترین میزان
آسپارتات آمینوترانسفراز ،در تیمار شاهد در زمان  3ساعت پس
از بیهوشی و کمترین میزان آن در تیمار اسطوخودوس بالفاصله
پس از بیهوشی مشاهده شد .در میزان آالنینآمینوترانسفراز
( )ALTبالفاصله پس از بیهوشی و  24ساعت پس از بیهوشی،
بین تیمار شاهد و میخک اختالف معنیداری مشاهده نشد

( .)p>0/05در تیمار شاهد با گذشت زمان تا  24ساعت کاهش
معنیدار ،اما در تیمار میخک و اسطوخدوس افزایش معنیدار

( ،)p<0/05اما با تیمار اسطوخودوس اختالف معنیداری
داشتند ( .)p>0/05در زمان  3ساعت پس از بیهوشی بین تمام

مشاهده شد (.)p>0/05
شاخصهای بیوشیمیایی سرم بچهماهیان کپور معمولی در

تیمارها اختالف معنیداری وجود داشت ( .)p>0/05بیشترین
میزان آالنینآمینوترانسفراز در تیمار شاهد در زمان  3ساعت

غلظتهای بهینه بیهوشی با اسانس اسطوخودوس و میخک:
آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که اثر تیمار (ماده بیهوشی)،

پس از بیهوشی و کمترین میزان آن در تیمار اسطوخودوس
بالفاصله پس از بیهوشی مشاهده شد .در میزان آلکالینفسفاتاز

زمان و اثر متقابل تیمار (نوع مادهی بیهوشی) و زمان بر تمام
شاخصهای بیوشیمیایی سرم معنیدار بود (جدول 2؛

( )ALPدر زمانهای مختلف ،بین تیمارها اختالف معنیداری
وجود داشت ( .)p>0/05بیشترین میزان آلکالینفسفاتاز در

.)p>0/05
بیشترین میزان گلوکز ،در تیمار میخک در زمان  3ساعت پس

تیمار میخک در زمان  24ساعت پس از بیهوشی و کمترین
میزان آن در تیمار شاهد بالفاصله پس از بیهوشی مشاهده شد.

از بیهوشی و کمترین میزان آن در تیمار اسطوخودوس بالفاصله
پس از بیهوشی مشاهده شد .در تیمار میخک و اسطوخدوس
پس از یک افزایش در زمان  3ساعت پس از بیهوشی ،کاهش
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معنیداری مشاهده شد ( ،)p>0/05اما پس از  24ساعت تفاوت
معنیداری با زمان صفر نشان نداد ،در تیمار اسطوخدوس
تفاوت معنیداری بین زمانهای مختلف مشاهده نشد
( .)p<0/05در میزان  MCHبالفاصله پس از بیهوشی ،بین
تیمارها اختالف معنیداری وجود داشت ( ،)p>0/05اما 3
ساعت پس از بیهوشی بین تیمارها اختالف معنیداری مشاهده
نشد ( .)p<0/05در زمان  24ساعت پس از بیهوشی بین تیمار
شاهد و اسطوخودوس اختالف معنیداری وجود نداشت
( ،)p<0/05اما با تیمار میخک اختالف معنیداری داشتند
( .)p>0/05در تیمار شاهد و میخک با گذشت  24ساعت

در تیمار اسطوخودوس کاهش معنیداری نسبت به شاهد وجود
داشت ( ،)p>0/05اما این دو تیمار با تیمار میخک تفاوت
معنیداری نداشتند ( .)p<0/05بیشترین میزان کورتیزول در
تیمار اسطوخودوس در زمان  24ساعت پس از بیهوشی مشاهده
شد .در تیمار میخک در طول زمان کاهش معنیدار و در تیمار
اسطوخدوس افزایش معنی دار مشاهده شد ( .)p>0/05در
تیمار شاهد تفاوت معنیداری در طول زمان مشاهده نشد.
میزان آسپارتاتآمینوترانسفراز ( )ASTدر زمانهای صفر 3 ،و
 24ساعت پس از بیهوشی ،دارای اختالف معنیداری بین
تیمارها بود ( .)p>0/05در تمام زمانها میزان آن در تیمار
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( .)p<0/05در میزان  MCVبالفاصله پس از بیهوشی بین
تیمار میخک و اسطوخودوس اختالف معنیداری وجود نداشت
( ،)p<0/05اما با تیمار شاهد اختالف معنیداری مشاهده شد
( .)p>0/05در زمانهای  3و  24ساعت پس از بیهوشی بین
تیمار میخک و شاهد اختالف معنیداری وجود نداشت
( ،)p<0/05اما بهطور معنیداری از تیمار اسطوخودوس بیشتر
بودند ( .)p>0/05در تیمار شاهد و میخک در زمان  3ساعت
پس از بیهوشی با زمان بالفاصله پس از بیهوشی تفاوت

معنیداری در  24ساعت پس از بیهوشی نشان داد ،اما در تیمار
شاهد فقط در زمان  3ساعت پس از بیهوشی تفاوت معنیداری
با دو زمان دیگر مشاهده شد و در هر سه زمان نمونهبرداری
میزان گلوکز در تیمار شاهد بیشتر از دو تیمار حاوی ماده
بیهوشی بود ( .)p>0/05در میزان کورتیزول ،بالفاصله و 24
ساعت پس از بیهوشی بین تیمارها اختالف معنیداری وجود
داشت ( )p>0/05و میزان آن بهترتیب در تیمار اسطوخودوس،
شاهد و میخک کاهش یافت .در زمان  3ساعت پس از بیهوشی

]
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بهینه اسانس اسطوخودوس ( 170میلیگرم بر لیتر) و میخک ( 35میلیگرم بر لیتر).
Table 2: Variation of serum biochemical indices in common carp juvenile at 0, 3 and 24 h after anaesthesia with
optimum concentration of Topped lavender essential oil (170 mg/l) and clove oil (35 mg/l).
p value
زمان

گلوکز ()mg/dl

شاهد
اسطوخودوس
میخک

90/33±6/11Aa
40/00±0/00Cc
50/33±0/57Bc

کورتیزول
()ml/ng
AST

آسپارتات آمینو
ترانسفراز
()U/L
ALT

آالنین آمینو
ترانسفراز
()U/L
ALP

آلکالینفسفاتاز
()U/L
LDH

الکتات-
دهیدروژناز
()U/L

صفر (بالفاصله)

 3ساعت پس از

 24ساعت پس از

پس از بیهوشی

بیهوشی

بیهوشی

زمان

80/50±0/50
65/00±0/00Ca
115/00±1/00Aa

97/33±0/57
58/33±0/57Cb
111/50±0/50Ab

0/00

Bb

Ba

0/00

0/00

شاهد
اسطوخودوس
میخک

58/30±6/90Ba
49/13±0/25Cb
75/43±3/65Aa

61/66±4/50Aa
50/66±0/37Bb
54/83±7/65ABb

62/33±4/16Ba
97/40±2/87Aa
48/13±0/75Cb

0/01

0/00

0/00

شاهد
اسطوخودوس
میخک

372/00±15/71Ab
127/00±7/00Cc
224/00±1/00Bb

454/00±4/00Aa
164/33±1/15Cb
170/00±1/00Bc

365/67±4/04Ab
217/50±0/50Ca
239/00±1/00Ba

0/00

0/00

0/00

شاهد
اسطوخودوس
میخک

14/66±3/51Ab
2/50±0/50Bb
14/40±0/53Aa

19/00±1/00Aa
3/50±0/50Ca
14/00±1/00Ba

11/33±0/57Ab
4/00±0/00Ba
11/50±0/50Ab

0/00

0/00

0/00

شاهد
اسطوخودوس
میخک

77/33±4/04Cc
114/67±5/03Ba
171/50±0/50Ab

121/67±1/52Bb
92/66±6/11Cb
133/00±2/00Ac

175/00±2/64Ba
80/00±9/64Cb
320/22±0/57Aa

0/00

0/00

0/00

شاهد
اسطوخودوس
میخک

1823/67±10/11Ba
2871/00±36/37Aa
1798/67±3/21Bb

1821/00±9/02Aa
1776/67±64/43Ab
1756/67±3/51Ac

1322/34±21/38Bb
1293/67±0/57Cc
2330/00±2/00Aa

0/00

0/00

0/00

حروف کوچک نشاندهنده اختالف معنیدار در سطر و حروف بزرگ نشاندهنده اختالف معنیدار در ستون برای هر شاخص میباشند (.)p>0/05

میزان الکتاتدهیدروژناژ ( )LDHدر زمان بالفاصله پس از

مشاهده شد .میزان این آنزیم با گذشت زمان از بیهوشی کاهش

بیهوشی ،بین تیمار شاهد و میخک و  3ساعت بعد از بیهوشی
بین تمام تیمارها اختالف معنیداری وجود نداشت (،)p<0/05

معنیداری را در تمام تیمارها نشان داد (.)p>0/05

 24ساعت پس از بیهوشی بین تیمارها اختالف معنیداری
وجود داشت ( .)p>0/05بیشترین میزان الکتاتدهیدروژناژ در

بحث
شاخصهای خونی

تیمار اسطوخودوس بالفاصله پس از بیهوشی و کمترین میزان
آن در تیمار اسطوخودوس در زمان  24ساعت پس از بیهوشی

اسانس میخک و اسطوخدوس لیپوفیل میباشد و به سرعت از
طریق اپیتلیوم آبشش وارد و توسط سایر بافتها مانند بافت
چربی و مغز جذب میشود ( Summerfelt and Smith,
113

Downloaded from isfj.ir at 19:07 +0330 on Monday November 29th 2021

شاخص

تیمار

تیمار

زمان

تیمار ×
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جدول  :2تغییرات شاخصهای بیوشیمیایی سرم در بچهماهی کپور معمولی در زمانهای صفر 3 ،و  24ساعت پس از بیهوشی با غلظت

]

بهشتی و همکاران

مقایسه اثر بیهوشکننده اسانس اسطوخدوس ...

است (.)Koulivand et al., 2013; Alnamer et al., 2012
 Ghelardiniو همکاران ( )1999عملکرد بیهوشی موضعی این
اسانس را حداقل برای آرامبخشی عضالنی اثبات نمودهاند.
لینالول از رهاسازی استیل کولین جلوگیری کرده و زمان
بازشدن کانال را در اتصاالت عصبی-ماهیچهای موش کاهش
میدهد .به عالوه اثر بیهوشکنندگی موضعی اسانس

تیمار میخک کاهش یافت .در تحقیق  Velisekو همکاران
( )2007قرار گرفتن ماهی کپور معمولی بهمدت  10دقیقه در
معرض غلظت  0/30میلیلیتر بر لیتر  -2فنوکسیاتانول باعث
افزایش قابلتوجهی در مقدار هماتوکریت و تعداد نسبی و مطلق
گلبولهای سفید گردید .در پژوهش حاضر نیز در زمان 3
ساعت پس از بیهوشی در بچهماهی کپور معمولی در معرض

اسطوخدوس ناشی از مسدود کردن کانال سدیم و یا پتاسیم
توسط ترکیبات آن بیان شده است ( Koulivand et al.,

غلظت  170میلیگرم بر لیتر اسانس اسطوخودوس مقدار
هماتوکریت و گلبول سفید مشابه تحقیق  Velisekو همکاران

 .)2013; Ghelardini et al., 1999در مطالعه حاضر نیز
بهترتیب غلظت  170و  35میلیگرم بر لیتر اسانس

( )2007بود ،اما در ماهی قزلآالی رنگینکمان بیهوش شده
با  -2فنوکسیاتانول تغییری در شاخصهای خونشناسی

اسطوخدوس و میخک توانست بیهوشی مناسب را برای ماهی
کپور معمولی ایجاد کند.

مشاهده نشد .در پژوهش پیغان و همکاران ( ،)1388میانگین
تعداد گلبولهای قرمز در حین بیهوشی با پروپوفول بهروش

شاخصهای خونشناسی بهعنوان شاخصهای فیزیولوژیک
استرس در تغییرات محیط داخلی و خارجی ماهیان استفاده

تزریق داخل وریدی بهطور معنیداری باالتر از میزان آن در 4
روز پس از بیهوشی بود .در تحقیق حاضر در تعداد گلبول قرمز

میشوند ( .)Masopust, 2000شاخصهای مربوط به خون
مانند گلبولهای سفید از جمله لنفوسیتها ،نوتروفیلها و

در ماهیان در معرض اسانس اسطوخودوس و تیمار شاهد در
زمانهای مختلف پس از بیهوشی (صفر 3 ،و  24ساعت)

مونوسیتها یکی از بخشهای سیستم ایمنی غیراختصاصی
سلولی هستند که نوسان در تعداد آنها میتواند بهعنوان یک

تغییری مشاهده نشد ،اما در تیمار میخک تعداد آن در
زمانهای  3و  24ساعت پس از بیهوشی کاهش یافت .میانگین

شاخص مناسب در ارتباط با پاسخ ماهیان به عوامل استرس

میزان گلبولهای سفید خون در حین بیهوشی با پروپوفول
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مورد استفاده در ایران است ( .)Adel et al., 2016ماده موثره
و فعال اسانس میخک شامل اوژنول ( 80-90درصد) ،اوژنول
 )<%12( cariofilen 5و
استات ( 15درصد)،
 5-12( beta caryophylleneدرصد) میباشد ( Velisek et
 .)al., 2005جنس  Lavandulaدارای عملکردهای متعدد
دارویی ،آرایشی و بهداشتی هستند و عملکرد بیهوش کنندگی و
آرامبخشی آنها نیز شناخته شده است ( Hassiotis et al.,
 .)2014محتوای لینالول و لینالیل استات در آن به ترتیب
 10-57/5و  4-55درصد گزارش شده است .عصاره متانولی
 lavenderاثر بیهوشکنندگی ( )sedativeروی موش داشته

اما در سایر شاخصهای خونی تأثیر معنیداری مشاهده شد .در
مطالعه  Bishkoulو همکاران ( ،)2015تحت تاثیر
بیهوشکننده  MS222مقادیر هموگلوبین ،هماتوکریت و تعداد
گلبولهای قرمز ( )RBCبالفاصله پس از بیهوشی کاهش یافت،
درحالیکه در زمان  24ساعت پس از بیهوشی مقدار آنها
افزایش یافت ،همچنین تعداد گلبولهای سفید ()WBC
بالفاصله پس از بیهوشی تغییری نکرد ،اما در زمان  24ساعت
پس از بیهوشی بهطور قابلتوجهی کاهش یافت .در مطالعه
حاضر در زمان بالفاصله پس از بیهوشی مقدار هماتوکریت و
گلبول قرمز ( )RBCتغییری نکرد ،اما میزان هموگلوبین در
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 )1990و میزان جذب ماده بیهوش کننده به مدت در معرض
قرارگیری بستگی دارد ( .)Javahery et al., 2012اسانسها
که محلول در چربی هستند ممکن است با برهمکنش با غشای
پالسمایی دوالیهای چربی ،جلوگیری از موج یون کلسیم ،یا
جلوگیری از افزایش نفوذ یون سدیم عمل نمایند و
نوروترنسمیشن (انتقال عصبی) را مسدود کنند ( Ghelardini
 .)et al., 1999اسانس میخک به دلیل در دسترس بودن و
ایمن بودن برای ماهی و انسان ،پرکاربردترین ماده بیهوشی

مطرح باشد ( .)Svobodova et al., 1991گلبولهای قرمز
نابالغ تحت شرایط استرسزا از طحال آزاد می شوند و با افزایش
متابولیسم ،اکسیژنرسانی به ارگانهای مهم افزایش مییابد که
به دنبال آن گلبولهای قرمز ،غلظت هموگلوبین و سطح
هماتوکریت افزایش مییابد (جهانبخشی و همکاران1393 ،؛
 .)Casillas et al., 1974در پژوهش حاضر ،مشخص گردید که
در زمان بالفاصله پس از بیهوشی ،نوع ماده بیهوشی تأثیر
معنیداری بر مقدار هماتوکریت ،گلبول قرمز و  MCVنداشت،

]

مجله علمی شیالت ایران

سال بیست و هفت /شماره 4

شاخصهای بیوشیمیایی سرم
آنزیمهای مختلف بهویژه  ALP ،ALT ،ASTو  LDHدر
بسیاری از اندامهای حیاتی ماهی بهویژه کبد ،قلب و عضالت
یافت میشوند .آسیبهای بافتی میتواند باعث آسیب غشای
سلولی این اندامها و تخلیه این آنزیمها و در نتیجه افزایش
سطح سرمی آنها گردد (.)Velisek and Svobodova, 2004
البته باید توجه داشت عوامل محیطی و فیزیولوژیکی متعددی از
قبیل سن ،شوری آب ،فصل سال ،وضعیت بلوغ ،جنس و دمای
آب بر آنزیمهای سرمی و فعالیت آنها مؤثر است ( Woo and

گلبولی و آنزیمهای سرمی در ماهی کپور معمولی در هیچ یک
از مراحل خونگیری در زمانهای صفر 24 ،12 ،1 ،و  72ساعت
پس از بیهوشی نداشت (علیشاهی و همکاران .)1392 ،در
مطالعه حاضر اثر زمان بجز در مقدار گلبولهای قرمز،
هماتوکریت و  MCVدر دیگر شاخصها ،اثر تیمار بر تمام
شاخصهای خونی و همچنین اثر متقابل بجز در مقدار

 .)Bruno, 1998در مطالعه حاضر ،اثر زمان ،تیمار و اثر متقابل
تیمار و زمان بر تمام شاخصهای بیوشیمیایی سرم ،سطح
گلوکز و کورتیزول معنیدار بود .در زمانهای صفر (بالفاصله)3 ،
و  24ساعت پس از بیهوشی به ترتیب میزان  ASTدر تیمار
اسطوخودوس ،میخک و شاهد افزایش یافت .میزان  ALTدر
تیمار شاهد و میخک در زمانهای صفر (بالفاصله) و  24ساعت

هماتوکریت در دیگر شاخصها معنیدار بود .در مطالعه سلطانی
و همکاران ( )1381مشخص شد که اسانس گل میخک هندی

پس از بیهوشی تغییری نکرد ،اما در تیمار اسطوخودوس کاهش
یافت .در زمان  3ساعت پس از بیهوشی میزان  ALTبه ترتیب

اثر سویی بر ماهی کپور معمولی ندارد و تا غلظت 200 ppm
بهعنوان ماده بیهوشی در آبزیپروری بیخطر است .تفاوت

در تیمار اسطوخودوس ،میخک و شاهد افزایش یافت .در
مطالعه غفاری و خسروانیزاده ( ،)1391مقدار  ASTو ALT

گزارشها میتواند به دلیل تفاوت فیزیولوژی گونههای مورد
بررسی باشد (موسوی و همکاران Akbary .)1392 ،و همکاران

در زمانهای  3و  24ساعت پس از بیهوشی در ماهیان گروه
شاهد و گروههای بیهوش شده با غلظتهای مختلف اسانس

( ،)2016در بررسی اثر بیهوشی  -2فنوکسیاتانول در
غلظتهای  0/7 ،0/5 ،0/3 ،0/1و  0/9میلیلیتر بر لیتر در کپور

گل میخک بارگذاری شده بر روی نانو ذرات آهن تغییرات
معنیداری را نشان نداد .میزان  ALPدر زمان صفر به ترتیب

سرگنده نشان دادند که تعداد گلبول قرمز ،سفید ،هموگلوبین و
هماتوکریت افزایش معنیداری در بعضی گروههای آزمایش در

در تیمار شاهد ،اسطوخودوس و میخک افزایش یافت و در
زمانهای  3و  24ساعت پس از بیهوشی میزان آلکالینفسفاتاز

مقایسه با گروه شاهد داشت .بالفاصله پس از بیهوشی ،مقدار
 MCVو  MCHکاهش یافت ،اما در مقدار ،AST ،MCHC

به ترتیب در تیمار اسطوخودوس ،شاهد و میخک افزایش یافت.
در میزان  LDHدر زمانهای صفر (بالفاصله) پس از بیهوشی

 ALPو  ALTتغییری مشاهده نشد ،که در مطالعه حاضر مقدار

در تیمار شاهد و میخک تفاوت معنیداری مشاهده نشد ،اما در
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شاهد بود که در مطالعه حاضر در میزان هماتوکریت در
زمانهای مختلف پس از بیهوشی بین تیمار شاهد و
اسطوخودوس تغییری مشاهده نشد ،اما در تیمار میخک باالتر
از تیمار شاهد بود .میانگین میزان هموگلوبین در حین بیهوشی
با پروپوفول بهطور معنیداری باالتر از میزان آن در گروه شاهد
بود ،در تحقیق حاضر در تیمار اسطوخودوس و شاهد تفاوتی
وجود نداشت ،اما در تیمار میخک در زمان صفر پس از بیهوشی
مقدار آن کاهش یافت که با مطالعه پیغان و همکاران ()1388
مطابقت ندارد .اثر سه داروی بیهوشی گل میخک MS222 ،و
 -2فنوکسی اتانول تأثیری بر شاخصهای خونی و اندیسهای
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بهطور معنیداری باالتر از میزان آن در گروه شاهد بود ،در
مطالعه حاضر مقدار گلبول سفید در تیمار اسطوخودوس نسبت
به تیمار شاهد تغییری نکرد ،اما در زمان  24ساعت پس از
بیهوشی در تیمار اسطوخودوس نسبت به شاهد کاهش یافت.
تغییرات تعداد گلبولهای سفید میتواند به دلیل وجود عوامل
عفونی و واکنشهای ازدیاد حساسیت ،استرس ناشی از
دستکاری باشد (پیغان و همکاران .)1388 ،میزان هماتوکریت
در حین بیهوشی با پروپوفول بهطور معنیداری باالتر از گروه

 MCVدر زمان صفر (بالفاصله) پس از بیهوشی در تیمار
میخک و اسطوخودوس تغییری نکرد ،اما در تیمار شاهد افزایش
یافت .مقدار  MCHبه ترتیب در تیمار شاهد ،اسطوخودوس و
میخک کاهش یافت ،اما مقدار  MCHCدر تیمار شاهد و
اسطوخودوس تغییری نکرد و در تیمار میخک مقدار آن کاهش
یافت .به دلیل نبود دادهها در ارتباط با فاکتورهای خونی در
معرض اسانس اسطوخودوس در زمانهای مختلف پس از
بیهوشی امکان مقایسه با مطالعات وجود ندارد.

]

بهشتی و همکاران

مقایسه اثر بیهوشکننده اسانس اسطوخدوس ...

بیهوشی به ترتیب در تیمار اسطوخودوس ،میخک و شاهد
افزایش یافت .مقدار گلوکز در زمان صفر (بالفاصله) پس از
بیهوشی به ترتیب در تیمار اسطوخودوس ،میخک و شاهد
افزایش یافت ،اما میزان آن در زمانهای  3و  24ساعت پس از
بیهوشی به ترتیب در تیمار اسطوخودوس ،شاهد و میخک
افزایش یافت .تغییرات غلظت گلوکز ممکن است در ارتباط با

روی کپور سرگنده ( )Hypophthalmichthys nobilisمقدار
گلوکز پالسما و سطح کورتیزول افزایش قابلتوجهی در مقایسه
با گروه کنترل داشت .در مطالعه  Velisekو Svobodova
( -2 ،)2004فنوکسیاتانول تأثیری روی شاخصهای استرس
(کورتیزول و گلوکز) نداشت .نتایج متفاوت تأثیر مواد بیهوش
کننده بر آنزیمهای سرمی ماهی ،به دلیل تفاوت مکانیسمهای

آسیبهای وارد شده به بافتهای کلیه ماهیان و اختالالت
کبدی باشد ( )Claire et al., 2002و غلظت آن توسط

عملکردی و ترشحی آنزیمهای سرمی در گونههای مختلف،
غلظت و نوع داروی بیهوشی ،همچنین شرایط محیطی انجام

مکانیسمهای پیچیدهی هورمونی مانند گلوکاگان ،انسولین و
دیگر هورمونها نظیر کورتیکواستروئیدها ،اپینفرین و

آزمایش ،سن و وضعیت سالمت ماهی میباشد (علیشاهی و
همکاران.)1392 ،

تیروکسین تنظیم میشود ،بنابراین با قرارگرفتن در معرض
استرسهای محیطی ،سطح گلوکز پالسما میتواند بهصورت

به طور کلی تاثیر اسانس اسطوخدوس بر شاخصهای خونی و
بیوشیمیایی سرمی ماهی کپور معمولی در برخی موارد بهتر و

معنیداری افزایش پیدا کند ( Kaattari and Piganelli,

 Velisek .)1996و همکاران ( ،)2005گزارش کردند که

در برخی موارد ضعیفتر از اسانس میخک میباشد ،اما با توجه
به اثر بیهوش کنندگی اسانس اسطوخدوس و بومیبودن آن

افزایش گلوکز خون بعد از بیهوشی نشان میدهد که استفاده از
میخک برای بیهوشی ماهی کپور معمولی با ایجاد استرس همراه

میتوان آن را به عنوان یک گزینه جدید در آبزیپروری مطرح
نمود.

است .در مطالعه  Roohiو  ،)2015( Imanpoorدر بررسی اثر
اسانس نعناع و متیلسالیسیالت روی سطح گلوکز ماهی کپور
معمولی ،تفاوت قابلتوجهی در سطح گلوکز خون پس از
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بیهوشی ،تفاوت معنیداری بین فعالیت آنزیمهای ،ALT ،AST
 ALPو  LDHبین تیمارها و تیمار شاهد مشاهده نشد که با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد .در مطالعه  Velisekو
 ،)2004( Svobodovaدر ماهی کپور معمولی در مواجهه با
 -2فنوکسیاتانول در شاخصهای بیوشیمیایی سرم بهاستثنای
 ،ASTتفاوت معنیداری پس از بیهوشی با قبل از بیهوشی
مشاهده نشد که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
افزایش سطح  ASTدر ماهی کپور معمولی  24ساعت پس از
بیهوشی با  -2فنوکسیاتانول گواه بر آسیب بافتی میباشد ،که
در مطالعه حاضر میزان  ASTدر زمان  24ساعت پس از

گلبول سفید ( )Pickering and Pottinger, 1987و تخریب
اندامهای ایمنی از قبیل کبد و تیموس ( Demers and
 )Bayne, 1997شود .میزان کورتیزول در زمان صفر (بالفاصله)
پس از بیهوشی بهترتیب در تیمار اسطوخودوس ،شاهد و
میخک افزایش یافت .در زمان  3ساعت پس از بیهوشی در
تیمار شاهد و میخک تفاوت معنیداری مشاهده نشد ،اما در
تیمار میخک نسبت به تیمار اسطوخودوس میزان آن بیشتر بود.
در زمان  24ساعت پس از بیهوشی میزان کورتیزول بهترتیب در
تیمار میخک ،شاهد و اسطوخودوس افزایش یافت .در مطالعه
 Akbaryو همکاران ( ،)2016در بررسی اثر  -2فنوکسیاتانول
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تیمار اسطوخودوس میزان آن افزایش یافت .در زمان  3ساعت
پس از بیهوشی در بین تیمارها تفاوتی مشاهده نشد ،اما در
زمان  24ساعت پس از بیهوشی میزان  LDHبه ترتیب در
تیمار اسطوخودوس ،شاهد و میخک افزایش یافت .در مطالعه
علیشاهی و همکاران ( ،)1392در سرم ماهیان بیهوششده با
سه داروی بیهوشی گل میخک MS222 ،و  -2فنوکسیاتانول و
مطالعه سلطانی و همکاران ( ،)1381در بررسی اثر میخک
هندی در ماهی کپور معمولی ،در زمانهای مختلف پس از

بیهوشی و احیا بین گروهها مشاهده شد .افزایش کورتیزول
پالسما یک پاسخ اولیه به استرس میباشد ( Haukenes et al.,
 .)2008در واقع کورتیزول ،گلوکوکورتیکوئید اصلی است که
توسط بافتهای کلیه ترشح میشود ( Mommsen et al.,
 .)1999کورتیزول نقشهای مختلفی در پاسخ به استرس
(تأمین انرژی ،تحریک فرآیند تنظیم یون و کمک به تأمین یون
اکسیژن در شرایط کمبود اکسیژن) ایفا میکند ،اما افزایش
طوالنیمدت کورتیزول میتواند موجب کاهش لنفوسیت و
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آسیبشناسی بافتهای مختلف ماهی کپور معمولی .مجله
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.295 -299 :)3(59 ،
شریفپور ،ع ،.سلطانی ،م ،.عبدالحی ،ح .و قیومی ر،.
 .1381مطالعه بررسی اثر بیهوشکنندگی اسانس گل
میخک ( )Eugenia caryophyllataدر شرایط مختلف
 pHو درجهحرارت در بچهماهی کپور معمولی ( Cyprinus

( )Eugenia caryophyllataبر بیهوشی بچه تاسماهی
ایرانی ( .)persicus Acipenserفصلنامه علمی -پژوهشی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-192 :)3(22 ،
.188
موسوی ،س.م ،.مجدینسب ،ا ،.یاوری ،و ،.رجبزاده
قطرمی ،ا .و راضیجاللی ،م .1392 ،.تعیین محدوده

 .)carpioمجله علمی شیالت ایران.59 -74 :)4(11 ،
شریفروحانی ،م ،.حقیقی ،م ،.عصائیان ،ح .و

سمیت و غلظت نیمهکشندگی ( )LC50اوژینول در ماهی
بنی ( .)Barbus sharpeiفصلنامه علمی پژوهشی گیاهان

لشتوآقایی ،غ .1386 ،.مطالعه بررسی اثر بیهوشی
اسانس آویشن شیرازی Zatria moltiflora Boiss

دارویی و معطر ایران.551-560 :)3(29 ،
یگانه ،س .و ملکی ،پ .1392 ،.مقایسه اثر بیهوشکنندگی

( )Labiataeبر ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta

عصاره سنبلالطیب ( ،)Valeriana officinalisبادرنجبویه
( )Melissa officinalisو مریمگلی ()Salvia officinalis

( .)Oncorhynchus mykissمجله علمی شیالت ایران،
.99 -106 :)4(16

بر روی بچهماهی کپور معمولی (.)Cyprinus carpio
نشریه بهرهبرداری و پرورش آبزیان.65 -77 :)2(2 ،

صدیقاعتقاد ،س ،.قوامی ،س ،.مرتضوی ،ج .و میرزایی،
ح .1387 ،.اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبلالطیب (

Adel, M., Sadegh, A.B., Yeganeh, S., Nosrati

 )caspiusو ماهی قزلآالی رنگینکمان پرورشی

بادرنجبویه

(

Movafagh, A. and Saoud, P., 2016. Anesthetic

،)Valerian officinalis
 ،)officinalisخشخاش ( )Papave samniferumو

Phenoxyethanol, and Ketamine Hydrochloride

شقایق ( )Papaver bracteatumبر ماهی قرمز حوض

on

Melissa

2-

Propofol,

persicus,

Oil,

Acipenser

Clove
Sturgeon,

of

Effcacy

Persian
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ماهی کپور علفخوار (.)Ctenopharyngodon iddella
مجله بهداشت و بیماریهای دام.37-45 :)2(3 ،
جهانبخشی ،ع ،.هدایتی ،ع .و جوادی موسوی ،م،.
 .1393تأثیر  -2فنوکسیاتانول بهعنوان ماده بیهوشکننده
بر شاخصهای خونی ماهی کلمه ( Rutilus rutilus
 .)caspicusمجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست
شناسی ایران).338-347 :)3(27 ،
سلطانی ،م ،.غفاری ،م ،.خضرائینیا ،پ .و بکایی ،س،.
 .1381مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک هندی بر
پارامترهای هماتولوژیک ،برخی آنزیمهای خون و

 .1392مقایسه تأثیر داروهای بیهوشی ام -اس ،222
اسانس گل میخک و  -2فنوکسیاتانول بر فاکتورهای خونی
و آنزیمهای سرم کپور معمولی ( .)Cyprinus carpioمجله
بهرهبرداری و پرورش آبزیان.105-0:)1(3 ،
غفاری ،م .و خسروانیزاده ،ع .1391 ،.اثر اسانس گل میخک
( )Eugenia cairyophillataبارگذاری شده بر نانو ذرات
آهن روی شاخصهای آنزیمی و بافتشناسی ماهی
قزلآالی رنگینکمان (.)Oncorhynchus mykiss
پاتوبیولوژی مقایسهای.827 -836 :)4(9 ،
محمدیارانی ،م .1385 ،.بررسی اثر اسانس میخک
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اخالقی ،م .و میراببروجردی ،م .1378 ،.مطالعه بررسی
بیهوش کنندگی گل میخک ( )E. caryophyllataدر
ماهی قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissو
تعیین  .LC50مجله دامپزشکی دانشگاه تهران-52 :)2(54 ،
.49
پیغان ،ر ،.لرکی ،س ،.خواجه ،غ.ح .و نداف ،ه.1388 ،.
بررسی تأثیر بیهوشی میخک بر برخی فاکتورهای خونی

( .)Carassius auratusمجله علمی شیالت ایران:)1(17 ،
.91 -98
ضرغام ،د ،.شریف روحانی ،م ،.فالحت ناصرآباد ،.ع .و
باشتی ،ط .1391 ،.بررسی اثر بیهوش کنندگی عصارههای
آبی و الکلی تنباکو ( )Nicotiana tabacumبر ماهی
قزلآالی رنگینکمان ( .)Oncorhynchus mykissمجله
علمی شیالت ایران.40-33 :)4(21 ،
علیشاهی ،م ،.اکبری ،ن ،.راضیجاللی ،م .و نداف ،ه،.
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Abstract
This study was conducted to compare the effect of two anesthetizers Topped lavender essential oil
(Lavandula angustifolia) and clove oil on some hematological and serum biochemical parameters in
common carp (Cyprinus carpio) juveniles. Common carp juveniles exposed to three treatments including
optimum concentration of Topped lavender essential oil (170 mg l-1), clove oil (35 mg l-1) and control and
hematological, serum biochemical and stress parameters were determined at different times including 0, 3
and 24 h after anesthetizing. The results showed the effect of treatment (anesthetizing agent) on all
hematological parameters, the effect of time on WBC, Hb, MCH and MCHC, the interaction effect of
treatment and time on Hct and RBC and the effect of treatment, time and the interaction effect of them on
all serum biochemical parameters were significant (p<0.05). Over the studied period after anesthetizing,
RBC didn’t show significant difference between Topped lavender and control (p>0.05), but in clove oil at
the start of anesthetizing time (0) was significantly higher than other sampling times (p<0.05). WBC
showed significant decrease compare to other treatments in all sampling times (p<0.05). Over the studied
period after anesthetizing, Hb decreased in the control group and increased in Topped lavender and clove
oil treatments (p<0.05), Hct also showed significant increase in the control group (p<0.05) and didn’t
significant difference in other treatments (p>0.05). In all times, the lowest amount of glucose was observed
in Topped lavender treatment; in Topped lavender and clove oil treatment, after increase in 3 h after
anesthetizing, showed decrease in 24 h (p<0.05). The amount of Cortisol didn’t have significant difference
between the control and Clove oil groups (p>0.05). In all the studied times, higher level of AST in the
control, ALT in the control and clove oil, ALP in clove oil and the lower LDH in Topped lavender groups
were observed (p<0.05). Overall, although the effect of Topped lavender essential oil on determined
parameters showed some difference with clove oil, but Topped lavender essential oil can introduce as
native anesthetizing replacement agent for aquaculture.
Keywords: Cyprinus carpio, Clove oil and Topped Lavender essential oil, Anaesthetic, Hematological and
serum biochemical parameters
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