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مقایسه دوز مناسب سه ماده بیهوشی -2فنوکسی اتانول ،عصاره گل میخک و  PI222در ماهی
کپور نقره ای (moltitrix (Hypophtalmichthys
سمیه تجار* ،١مژگان خدادادی 2و مهران جواهری٣

 -١گروه شیالت ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد علوم و تحقیقات اهواز
2و  - ٣گروه شیالت ،دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
تاریخ دریافت١٣15/50/١1 :

تاریخ پذیرش١٣15/50/٣5 :

چكیده
در این مطالعه به تعیین و مقایسه دوز مناسب برای سه ماده بیهوشی  -2فنوکسی اتانول،
عصاره گل میخک و  PI222در ماهی کپورنقره ای ()Hypophthalmichthys molitrix
ویژگی ترکیب مناسب با ویژگی های زیر تعیین گردید .ماهی را در کمتر از ٣دقیقه بیهوش ودر
کمتر از  0دقیقه بازگشت از بیهوشی صورت گیردپرداخته شده است .در کل  ١25قطعه ماهی،
مورد بررسی قرار گرفت .برای هر ماده بیهوشی  4دوز مختلف و برای هر دوز  ١5قطعه ماهی
بررسی شد .برای  -2فنوکسی اتانول ،دوزهای  ٣05 ،٣55 ،205و 455قسمت در میلیون و برای
عصاره گل میخک و  PI222دوزهای  50 ،05 ،20و ١55قسمت در میلیون بررسی شد .بهترین
دوز برای  -2فنوکسی اتانول ٣55و برای عصاره گل میخک و  PI222نیز دوز  05قسمت در
میلیون تعیین شد .در مقایسه  ،عصاره گل میخک و  PI222به دلیل بی خطر بودن و ارزان تر
بودن برای ماهی و کاربر نسبت به  -2فنوکسی اتانول دارای برتری می باشند .این مزایا در
 PI222به دلیل ارزان تر بودن بیشتر قابل توجه می باشد .همچنین آنالیز واریانس نشان داد که
مدت زمان القاء بیهوشی دراین سه ماده با افزایش دوز ماده بیهوشی ارتباط معنی داری داشت
( )<p5/50و با افزایش دوز ،این مدت زمان کاهش یافت .مدت زمان بازگشت از بیهوشی معنی دار
نبود ( )<p5/50و بصورت مستقل از دوز عمل نمود.
واژگان کلیدی :بیهوشی -2 ،Hypophthalmichthys molitrix ،فنوکسی اتانول ،عصاره
گل میخک.PI222 ،
*نگارنده پاسخگوsommayeh.tojar@ gmail.com :
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مقدمه
خانواده کپورماهیان بزرگترین خانواده ماهیان استخوانی و یکی از مهم ترین خانواده های ماهیان آب
شیرین هستند و تقریباً در همه حوضه های آبی ایران یافت میشوند(کیوانی .)7831،در ایران پرورش
کپورماهیان یکی از فعالیت های با سابقه و از زیربخش های مهم شیالت محسوب می شود .کپور نقره
ای( )Hypophthalmichthys molitrixیکی از با ارزش ترین ماهیان پرورشی این خانواده می باشد
که پرورش آن کامال اقتصادی و مقرون به صرفه می باشد (وثوقی ومستجیر .)7831،ازترکیبات شیمیایی
مورد استفاده در صنعت آبزی پروری مواد بیهوش کننده هستند که کاربردهای متنوعی دارد .به طور کلی در
تکثیر و پرورش آبزیان ،بخصوص ماهیان پرورشی در عملیات تشخیص و معاینات بهداشتی ،تکثیر مصنوعی،
کاهش استرس در زمان حمل و نقل ،نمونه برداری از ماهیان جهت تحقیقات ،واکسیناسیون به روش تزریق،
جراحی و هر عملیاتی که همراه با درد باشد جهت آرام کردن یا بیهوشی استفاده از داروهای بیهوشی کننده،
اجتناب ناپذیر است (سلطانی و همکاران .)7839،
از جمله مواد بیهوشی مورد استفاده برای آبزیان ،تریکائین متان سولفات( ،)MS222بنزوکائین،
کینالدین -2 ،فنوکسی اتانول ،متومیدات ،اتومیدات و گل میخک را می توان نام برد .موادبیهوشی مناسب در
آبزی پروری باید ویژگی های متعددی را دارا باشند که می توان به ایجادسریع بیهوشی ،بازگشت از بیهوشی
سریع ،در دسترس وارزان بودن ،بی خطر بودن برای ماهی،کاربر و محیط زیست اشاره کرد (مهرابی .)7811،
تحقیقاتی نیز در باره این مواد صورت گرفته است از جمله بیهوشی با عصاره گل میخک در Oplegnathus
 ،fasciatus)) Rock breamکه با افزایش دوز ماده بیهوشی ماهی سریعتر بیهوش شد و بازگشت از
بیهوشی دیرتر رخ می دهد .),.Park et al )2990اثرات بیهوشی با عصاره گل میخک بر ترکیب خونی
ماهی طالیی ( )Crassius auratusکه نشان داد بیهوشی تا غلظت  ppm 75اثرات غیر قابل برگشت و
عوارضی برای ماهی طالیی ندارد et al., 2011) .(Abdolaziziمقایسه تاثیر بیهوشی با دی اکسید
کربن ،عصاره گل میخک و کشتار خارج از آب برگوشت ماهی کپور معمولی ،نشان داد ماهی بیهوش شده و
کشته شده با عصاره گل میخک کیفیت گوشت به مراتب باالتری نسبت به سایر تیمارها دارد ) رحمانی فرح
و همکاران .)7830 ،همچنین دوز مناسب  -2فنوکسی اتانول ،در ماهی شانک سیم خط طالیی( Sparus
 )sarba ) ppm 400 (Hseu et al., 1998و در باس اروپایی ( Dicentrarchus labrax) ppm
 350و در سیم شانک سر طالیی
(  ppm (Sparus aurata300تعیین شد و غلظت  ppm 40نیز برای عصاره گل میخک در باس
اروبایی وسیم سرطالیی ذکرشد.)et al., 2005) Mylonas
عصاره گل میخک به عنوان یک ماده بی خطر شناخته شده عمومی توسط سازمان غذاو داروی آمریکا
( ) FDAمعرفی شده است .دو -فنوکسی اتانول نیز یک مایع معطر روغنی بی رنگ با بو و طعم سوختگی
است و قابلیت انحالل آن در آب در دمای  29درجه سانتی گراد  21گرم برلیتر است و اغلب به عنوان یک
بیهوش کننده موضعی مورد استفاده قرار می گیرد ( Merck and Company, 1989). PI222یک
ماده بیهوش کننده جدید و کامالً طبیعی است که توسط شرکت پارس ایمن دارو تولید گردیده است با نام
تجاری پی – آی – ( 222به لحاظ تولید در شرکت پارس -ایمن  -دارو) که یک ترکیب صد در صد گیاهی
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است .بوی نافذ و طعمی تند مزه و ادویه ای دارد .رنگ آن قهوه ای روشن بوده و به سهولت در آب حل می
شود .این ترکیب فاقد هر گونه سمیت و عوارض جانبی است .پی – آی –  222فاقد دوره پرهیز مصرف است
و به هیچ وجه سبب آلودگی محیط زیست نمی شود .مهمترین مواد تشکیل دهنده پی – آی –  222را
کارواکرول ،تیمول ،اوژنول ،اوژنیل استات ،کاریوفیلین ،هومولن ،اکسیدکاریوفیلن تشکیل می دهند (
.)Parimendaru, 2007
مواد بیهوش کننده مورد بررسی در این مطالعه با توجه به در دسترس بودن و رایج بودن در کشور و
همچنین ارزان و بی خطربودن برای ماهی ،کاربر و محیط زیست انتخاب شدند PI222 .نیز به عنوان یک
ماده جدید که دارای این ویژگی هاست جهت تعیین دوز مناسب ،بررسی شد .با در نظر گرفتن اهداف هر
تحقیق ،مالکهای مورد نیاز برای ارزیابی یک ماده بیهوشی برای ماهی ها مختلف خواهد بود .با توجه به
اینکه کپورنقره ای بسیار حساس بوده و در هنگام استفاده از مواد بیهوش کننده مختلف ،واکنش های
زیادی از جمله بیرون پریدن از ظرف حاوی ماده بیهوشی و همچنین تلفات نشان داده است ،و از آنجائیکه
هدف از بیهوشی القای سریع ،با حداقل استرس است(باورصاد اهلل داد )7831 ،لذا این مطالعه با هدف تعیین
ماده ای مناسب با دوز مشخص برای کبور نقره ای ،هم از نظر بی خطر بودن برای ماهی و کاربر و محیط
زیست و هم از حیث در دسترس بودن در کشور و ارزان بودن آن به اجرا در آمد عالوه بر اینکه بیهوشی و
بازکشتی سریع را ایجاد کند.
مواد و روش ها
این بررسی در خرداد و تیرماه  7809در مرکز تکثیر وپروش آبزیان شوش واقع در  0کیلومتری جاده
شوش -دزفول انجام شد 729 .قطعه ماهی کپور نقره ای( )Hypophthalmichthys molitrixنر و
ماده با میانگین وزنی  297/11 ± 80/17گرم و میانگین طول کل  21/10 ±7/12سانتی متر و میانگین
طول استاندارد  22/31 ±7/87سانتی متر که از لحاظ ظاهری سالم بودند انتخاب گردید و به استخر سیمانی
غنی از فیتوپالنکتون (جهت تغذیه ماهی در مدت سازگاری) در محیط باز با ابعاد  8 × 4متر انتقال داده شد
و به مدت دو هفته جهت سازگاری نگهداری گردید( .)Abdolazizi et al., 2011فاکتورهای فیزیکی و
شیمیایی آب روزانه در زمان نگهداری ماهی ها و اجرای آزمایش اندازه گیری گردید و میانگین آن ها ثبت
شد .به این ترتیب که میانگین دمای آب  28±2/21درجه سانتی گراد و میزان اکسیژن آب 77 ± 7/81
میلی گرم بر لیتر و  pHآب برابر با  1ثبت گردید .شرایط سالمت ماهی از نظر ظاهری و شنای نرمال مورد
بررسی قرار گرفت تا ماهی در شرایط استاندارد از نظر عدم وجود استرس های محیطی و عدم تغییر در
عوامل فیزیکوشیمیایی آب نگهداری شود.
پس از سازگاری ،ماهی ها در  8گروه  49تایی ،برای مواد بیهوشی مورد بررسی شامل  -2فنوکسی اتانول،
عصاره گل میخک و PI222تقسیم شدند و به حوضچه های داخل سالن با ابعاد  7 × 7/1 × 7متر انتقال
و به مدت  24ساعت در این حوضچه ها نگهداری شدند .در این مدت تغذیه ماهی ها به منظور کاهش
استرس و کاهش نیاز اکسیژنی در حین عملیات بیهوشی ،قطع گردید(( .Sattari et al .,2009هوادهی
دائمی نیز برقرار بود.
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در باره مراحل ایجاد و بازگشت از بیهوشی ،نظر های متفاوتی ذکر شده است که گاهی مختصرتر و گاهی با
جزئیات بیشتر است .در این تحقیق از مرحله بندی بیهوشی طبق نظر Schoettgerو  )Julin (1967به
شرح زیر استفاده شده است( شکل: )7
 -7ازدست دادن جزئی واکنش به لمس خارجی (بیهوشی خفیف).
 -2ازدست دادن جزئی تعادل ،عدم واکنش به تحریک خارجی (بیهوشی عمیق ).
 8الف  -ازدست دادن کامل تعادل .ماهی معموال واژگون می شود اما توانایی شنا را حفظ می کند.
 8ب  -ازدست دادن کامل تعادل .توانایی شنا متوقف می شود ،اما با فشار ساقه دمی واکنش می دهد.
 - 4بیهوشی  :ازدست دادن فعالیت واکنشی ،عدم واکنش به لمس خارجی.
 -1کالپس مغزی  -نخاعی (مرگ) :توقف کامل حرکات تنفسی.
بیهوشی و بازگشت از آن به روش غوطه وری (شریف پور و همکاران )7837 ،صورت گرفت و زمان القاء
بیهوشی از لحظه ورود ماهی به محلول بیهوشی تا زمان رسیدن به مرحله  4بیهوشی یعنی از دست دادن
کامل فعالیت بجزحرکت اپرکلوم و عدم واکنش به تحریک خارجی(بیهوشی کامل) ،طبق نظرSchoettger
و  ،)Julin (1967با استفاده از کرنومتر ثبت گردید .در هنگام بیهوشی و بازگشت از بیهوشی نیز هوادهی
از طریق سنگ هوا در ظروف پالستیکی به طور منظم برقرار بود .بعد از ایجاد بیهوشی کامل ،ماهی از ظرف
حاوی ماده بیهوشی خارج و بیومتری آن شامل طول کل و طول استاندارد (سانتی متر) و همچنین وزن کل
(گرم) ظرف مدت کمتر از  19ثانیه سنجیده و سریعا به مخزن ریکاوری حاوی آب تمیز اکسیژن دار انتقال
داده شد .برای ثبت زمان ریکاوری نیز پاسخ به تحریکات خارجی و شنای فعاالنه و نرمال مورد نظر قرار
گرفت( .)Stoskopf, 1993هریک از مواد بیهوشی در  4دوز مختلف آزمایش گردید و در هر دوز 79
قطعه ماهی از نظر مدت زمان القاء بیهوشی و بازگشت از آن مورد بررسی قرارگرفت.تعیین محدوده دوزاژ
هر ماده بستگی به درجه تاثیر آن ماده دارد که در مواد مختلف ،این محدوده متفاوت است .عصاره گل
میخک با مقادیر  75 ،50 ،ppm 25و 799به نوبت در ظروف پالستیکی تا حجم  21لیتر تهیه
گردید( .)Abdolazizi et al., 2011عصاره خالص گل میخک از محصوالت شرکت گیاهان دارویی
زردبند (تهران -ایران) تهیه شد .قبل از افزودن عصاره گل میخک به آب به علت انحالل پذیری اندک ،الزم
است تا آن را به نسبت  7:79با اتانول یا استن مخلوط کرده و بعد به آب افزود (.)Keene et al., 1998
سپس ماده بیهوشی  -2فنوکسی اتانول نیز در 4دوز مختلف با مقادیر  300،350 ،ppm250و 499به
نوبت تهیه شد ( )Mattson & Riple, 1989و ماهی ها مورد آزمایش قرار گرفتند -2 .فنوکسی اتانول
نیز از محصوالت شرکت مرک آلمان تهیه گردید .ماده بیهوشی دیگر با نام تجاری  PI222به عنوان یک
ماده جدید در بیهوشی آبزیان از شرکت گیاهان دارویی پارس ایمن دارو (تهران – ایران ) تهیه گردید و در
 4دوز مختلف با مقادیر  75،50 ،ppm 25و 799تهیه شد و همانند موادبیهوشی دیگر مورد آزمایش قرار
گرفت و زمان های القاء بیهوشی و بازگشت از آن در دوزهای مختلف برای این ماده نیز ثبت گردید .به علت
جدید بودن این ماده بیهوشی ،برای تعیین محدوده دوزهای مورد آزمایش ،با تکیه به روش آزمون و خطا
این محدوده در نظر گرفته شد که با موفقیت همراه بود و دوز مناسب در همین محدوده قرار داشت.
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دوز مناسب با توجه به نظر  Hseuو همکاران ( )7003بر حسب کمترین مقدار دوز مورد آزمایش در هر
ماده بیهوشی که قادر باشد بیهوشی را در کمتر از  8دقیقه القاء کند و بازگشت از بیهوشی نیز در کمتر از 1
دقیقه صورت گیرد شناسایی و تعیین گردید .به منظور بررسی اختالف معنی داری از آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه با استفاده از نرم افزار  SPSS 16با سطح اطمینان 01درصد استفاده شد .جهت رسم نمودار نیز نرم
افزار  Excell 2003مورد استفاده قرار گرفت.
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واکنش با فشار ساقه دمی

36

ی

ه

شكل  - ١مراحل القاء بیهوشی در ماهی کپور نقره ای
ب) مرحله  ١بیهوشی (بیهوشی خفیف ،شنای آرام و عدم واکنش به لمس خارجی) .

الف ) بالفاصله بعد از ورود به محلول بیهوشی( در حال شنا فعال).

ج) مرحله  2بیهوشی (بیهوشی عمیق ،ازدست دادن جزئی تعادل .ماهی متناوبا به پهلو افتاده و دوباره به حالت قبل برمی گردد).
د) مرحله ( ٣الف) بیهوشی (ازدست دادن کامل تعادل .ماهی واژگون می شود اما توانایی شنا را حفظ می کند).
ه) مرحله( ٣ب) بیهوشی (توانایی شنا وحرکت باله ها متوقف می شود ،بجز باله دمی).

ی) مرحله  4بیهوشی(توقف حرکات کلیه باله ها و فقط ادامه

حرکت اپرکلوم).

4

نتایج
انواع مواد بیهوش کننده ،در غلظت های مورد آزمایش موجب القاء بیهوشی در ماهی های مورد بررسی گردیدند و
هیچ گونه تلفاتی نیز مشاهده نشد .با توجه به جدول( ،)7دوز مناسب هر یک از مواد بیهوشی طبق نظر  Hseuو
همکاران ( )1998به این ترتیب تعیین گردید که  :ماهی را در کمتر از  8دقیقه بیهوش و در کمتر از  1دقیقه
بازگشت از بیهوشی را ایجاد کند به همراه ایجاد یک بیهوشی آرام و بازگشت در زمان مناسب و همچنین کمترین
میزان مصرف دارو .درنتیجه دوز مناسب برای  -2فنوکسی اتانول  899قسمت در میلیون و برای  PI222غلظت 19
و عصاره گل میخک نیز  19قسمت در میلیون تشخیص داده شد.

جدول -١مدت زمان القاء بیهوشی و بازگشت از بیهوشی(دقیقه) ماهی کپورنقره ای )(Hypophthalmichthys molitrix
در دوزهای مختلف  -2فنوکسی اتانول ،عصاره گل میخک و ( .PI222تذکر :حروف الفبای متفاوت نشانه اختالف معنی داری
می باشد )

مواد بیهوشی

-2فنوکسی اتانول

(قسمت در میلیون)

میانگین مدت زمان القاءبیهوشی
(دقیقه)

میانگین مدت زمان ریکاوری
(دقیقه)

دوز
219

1/41 ± 9/42b

7/10 ± 9/47 a

899

a

2/14 ± 9/40

a

7/41 ± 9/82

819

a

2/40 ± 9/83

a

7/17 ± 9/81

499

b

7/42 ± 9 /22

a

7/14 ± 9/47
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PI222

19

73/20 ± 7/71 b
a

11
799
عصاره گل میخک

36
1/3 ± 9/32 a

2/89 ± 9 / 14

a

4/ 91 ± 9/18

a

a

4/10 ± 7/21

a

7/0 ± 9/13

9/01 ± 9 /27

21

b

74 ± 8/11

19

a

7/21 ± 9/42

11

a

9/83 ± 9/91

799

a

9/18 ± 9/73

a

4/1 ± 7/43

a

1/31 ± 7/81

a

8/71 ± 9/14

a

8/11 ±9/44

a

1/90 ± 2/31

همچنین با توجه به زمان های بدست آمده درجدول(،)7در مقایسه دوزهای مناسب هر یک از مواد فوق با هم ،این
نتیجه حاصل می شود که عصاره گل میخک نسبت به دو ماده دیگر ،کمترین زمان القاء بیهوشی را دارد و در واقع
سریع تر از  -2فنوکسی اتانول و  PI222باعث القاء بیهوشی در ماهی می شود .بیشترین زمان القاء بیهوشی نیز با
توجه به دوز مناسب،مربوط به  -2فنوکسی اتانول است که این نتایج در شکل ( )7قابل مشاهده می باشد.
همچنین طبق جدول ( -2 ،)7فنوکسی اتانول نسبت به سایر مواد ،کوتاه ترین زمان بازگشت از بیهوشی را دارا می
باشد (زمان بازگشت از بیهوشی  -2فنوکسی اتانول در تمامی دوزها کمتر از  2دقیقه است) و  PI222بیشترین مدت
زمان بازگشت از بیهوشی را دارد که در شکل(  )2نشان داده شده است.

از طرفی ،به لحاظ مقادیر دوز های مصرفی -2 ،فنوکسی اتانول دارای بیشترین میزان مصرف ( 219تا 499قسمت
در میلیون( نسبت به دو ماده دیگر می باشد.
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2

2
شكل -١مقایسه مدت زمان القاءبیهوشی در  -2 ،PI222فنوکسی
فنوکسی اتانول و عصاره گل میخک برحسب دوز مناسب در ماهی کپورنقره ای
در ماهی کپورنقره ).(Hypophthalmichthys molitrix
).molitrix

7
شكل -2مقایسه مدت زمان ریكاوری در -2 ،PI222
اتانول و عصاره گل میخک برحسب دوز مناسب
ای (Hypophthalmichthys

براساس شکل های ( 8تا  )1در هر سه ماده بیهوشی مورد بررسی ،زمان القاء بیهوشی با افزایش دوز ماده بیهوشی
کاهش می یابد و در واقع بیهوشی ،سریع تر رخ می دهد .همچنین آنالیز واریانس داده ها بیانگر این است که در هر
یک از موادبیهوشی ،متوسط زمان القاء بیهوشی در دوزهای مختلف اختالف معنی داری با هم دارند (.)P<9/91
همچنین به نظر می رسد که بازگشت از بیهوشی مستقل از دوز عمل می کند که این روند در تمامی مواد بیهوشی
بکار گرفته شده قابل مشاهده می باشد  .مقادیر بازگشت از بیهوشی نیز اختالف معنی داری با هم ندارند ()P<9/91
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8

4
شكل -٣بررسی تغییرات مدت زمان بیهوشی و ریكاوری ماهی کپور نقره ای )molitrix

 (Hypophthalmichthysبرحسب

تغییردوزماده بیهوشی در  -2فنوکسی اتانول.
شكل  -4بررسی تغییرات مدت زمان بیهوشی و ریكاوری ماهی کپور نقره ای ) (Hypophthalmichthys molitrixبرحسب
تغییردوزماده بیهوشی در عصاره گل میخک.

a

1
شكل  -0بررسی تغییرات مدت زمان بیهوشی و ریكاوری ماهی کپور نقره ای ) (Hypophthalmichthys molitrixبرحسب
تغییردوزماده بیهوشی در . PI222

بحث و نتیجه گیری

تمام مواد بیهوش کننده در این بررسی ،در تمامی غلظت های مورد آزمایش موجب بیهوشی در ماهیان گردید و
هیچ گونه تلفاتی مشاهده نشد .با توجه به نتایج (جدول  )7دوز مناسب برای  -2فنوکسی اتانول  899 ppmبدست
آمد .همچنین دوز مناسب برای  ،PI222غلظت 19 ppmو برای عصاره گل میخک نیز  19 ppmتشخیص داده
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شد .تعیین این دوز ها به لحاظ اینکه بیهوشی آرام و القاء و بازگشت را در زمان مناسب ایجاد کند و طبق نظر Hseu

و همکاران ( )1998ماهی را در کمتر از  8دقیقه بیهوش کند و در کمتر از  1دقیقه بازگشت از بیهوشی صورت
گیرد و همچنین با در نظر گرفتن کمترین میزان مصرف دارو صورت گرفت.
مشابه این بررسی توسط  Hseuو همکاران ( )1998برای تعیین دوز مناسب در پنج ماده بیهوشی ، MS222
 -2فنوکسی اتانول ،کینالدین ،کوینات و بنزوکایین در ماهی سیم خط طالیی( ) Sparus sarbaانجام گرفت که دوز
مناسب هریک به ترتیب 19،29،0،499 ppmو 799تعیین شد.
در بررسی های متعدد دوز مناسب برای عصاره گل میخک را در محدوده  21 ppmتا  799ذکر کرده اند .از
جمله غلظت  799 ppmدر گربه ماهی کانالی توسط ،(2003) Smallغلظت  49 ppmدر ماهی بنی توسط
 Mousaviو همکاران( (2011و غلظت  49 ppmدر باس اروبایی( )Dicentrarchus labraxوسیم سرطالیی(
 ) Sparus aurataتوسط  Mylonasو همکاران( )2005و در قزل آالی رنگین کمان غلظت 89 ppm
توسط Velisekو همکاران( ،)2011تعیین شد .
برای  -2فنوکسی اتانول نیز محدوده  299 ppmتا  199را برای گونه های مختلف ماهیان ذکر کرده اند .از
جمله دوز  819 ppmبرای باس اروپایی و دوز  899 ppmبرای سیم سرطالیی توسط  Mylonasو
همکاران( )2005ذکر شد Velisek .وهمکاران ( )2011نیز دوز  499 ppmرا برای قزل آالی رنگین کمان بیان
کردند که تعیین این محدوده ها با بررسی های انجام شده  ،هم خوانی دارد.
در تحقیق حاضر ،در تمامی مواد بیهوشی بکار گرفته شده ،زمان القاء بیهوشی با افزایش دوز ماده بیهوشی کاهش
می یابد و در واقع بیهوشی ،سریعتر رخ می دهد(جدول .)7
در مطالعاتی که توسط لرکی در سال ( )7831توسط داروی بیهوشی پروپوفول برروی ماهی کپورعلفخوار صورت
گرفت مدت زمان رسیدن به بیهوشی کامل با افزایش دوز ماده بیهوشی کاهش یافت .همچنین در مطالعه ای که
توسط سلطانی در سال ( )7831برروی گونه های کپورمعمولی و تاس ماهی ایرانی در بیهوشی با گل میخک صورت
گرفت مشا هده شد که با افزایش دوز مدت زمان رسیدن به بیهوشی کامل کاهش یافت که با نتایج این تحقیق
مطابقت دارد .
نظر به اینکه منطقه اصلی ورود و خروج مواد بیهوش کننده در ماهی ها آبشش ها هستند و میزان این مواد از
آبشش ها و جذب آنها در مغز بستگی زیادی به درجه یونیزاسیون و قابلیت انحالل آن ها در چربی دارد شروع سریع
مراحل بیهوشی در عصاره گل میخک و سپس  PI222ممکن است به دلیل قابلیت انحالل زیاد آن در چربی باشد.
طبق نظر  Hikasaو همکاران (،(1985

 Keeneو همکاران(  Munday ، (1998و ، (1997) Wilson,عصاره گل

میخک زمان بازگشت ماهی از بیهوشی را طوالنی میکند که در بررسی حاضر نیز این امر مشاهده گردید .در واقع
این امر به علت تأثیری است که عصاره میخک و ماده مؤثر آن یعنی اوژنول بر سیستم عصبی ماهی میگذارد و
موجب میشود که ماهی فعالیت تنفسی خود را به کندی انجام دهد و در نتیجه ترکیب های عصاره دیرتر از بدن
ماهی خارج میگردد ( .) Keene et al., 1998این مطلب با در نظر گرفتن اینکه هیچ تلفاتی در ماهی ها بس از
بازگشت از بیهوشی مشاهده نگردید ،بر عملکرد موثر و مطلوب عصاره گل میخک به عنوان یک ماده بیهوشی
مناسب اشاره دارد.
از طرفی ،بازگشت از بیهوشی در تمامی مواد مورد آزمایش در این بررسی ،مستقل از دوز عمل می کند و به دوز
وابسته نیست (جدول  )7که این امر با نتایج حاصل از بررسی  Hseuو همکاران ( )1998بر روی ماهی سیم خط
طالیی بر اثر بیهوشی با پنج ماده بیهوشی -2 ،MS222فنوکسی اتانول ،بنزوکائین ،کینالدین و کوینات هم خوانی
دارد.
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از نظر میزان مصرف دارو -2 ،فنوکسی اتانول به دوز بیهوشی باالیی در ماهیان نیاز دارد و محدوده موثر این ماده
در بیشتر ماهی ها حدود  299 ppmتا  199می باشد .در بررسی حاضر نیز -2فنوکسی اتانول بیشترین میزان مصرف
دارو ( 219ppmتا )499را به خود اختصاص داده است Hseu .و همکاران ( )1998در بررسی خود در ماهی سیم
خط طالیی بوسیله بیهوشی با  -2فنوکسی اتانول به این موضوع اشاره کرده و دوز مناسب برای این ماهی را ppm
 499اعالم کرده اند .با تو جه به نکات ذکر شده -2 ،فنوکسی اتانول در مقایسه با سایر مواد بیهوشی شیمیایی رایج
(به عنوان مثال  )MS222باوجود میزان مصرف باالتر دارو ،از نظر قیمت و میزان دسترسی گزینه مناسب تری است.
 PI222و عصاره گل میخک با توجه به عواملی مثل ارزان بودن و بی خطر بودن برای ماهی و کاربر و عدم اثرات
منفی فیزیولوژی بر ماهی و همچنین نداشتن عوارض زیست محیطی ) (Merck and Company,1989نسبت
به  -2فنوکسی اتانول دارای برتری می باشند .با توجه به اینکه  -2فنوکسی اتانول طبق گزارش (1990( Morton
در استفاده های مکرر باعث بعضی اختالالت عصبی -فیزیولوژیک در کاربر می شود .در صورتی که  PI222و عصاره
گل میخک هر دو برای کاربر و ماهی فاقد اثرات سوء می باشند و حتی در مصارف انسانی به عنوان ادویه نیز مصرف
می شوند لذا بی خطر می باشند.
همچنین این دو ماده می توانند در مطالعات میدانی کاربردی تر باشند زیرا دارای دوره منع مصرف نمی باشند .که
این مزایا در  PI222بخصوص از حیث ارزان تر بودن بیشتر قابل توجه می باشد .
با توجه به نتایج ذکر شده ،گل میخک و یا  ، PI222به عنوان جایگزینی موثر و قابل قبول برای سایر بیهوش کننده
ها تلقی می شوند .
تقدیر وتشكر
از مسئولین محترم مرکز تکثیرو پرورش آبزیان شوش که صمیمانه شرایط و امکانات انجام این بررسی را مهیا کردند،
تشکر و قدردانی می شود.
منابع
باورصاد اهلل داد  ،م  . 7831 .بررسی اثرات استرس ناشی از دستکاری  ،تراکم ماهی و مواد بی هوشی و برخی
شاخص های هورمونی و بیوشیمیایی و خونی در فیل ماهی جوان پرورشی (  . )Huso husoپایان نامه
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