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مقایسه اثرات بیهوشکننده اسانس گل میخک در ماهیان آنجل (،)Pterophyllum scalare
گوپی ( )Poecilia reticulateو طالیی ()Carassius auratus
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چکیده
اسانس گل ميخك ازجمله بهترین داروهاي بيهوشی است كه بهدليل ویژگیهاي منحصر به فرد اخيراً در علوم شيالتی بهشدت مورد توجه
قرار گرفته است .پژوهش حاضر با هدف تعيين حداقل غلظت بیهوشكننده این دارو در ماهی آنجل ( ،)Pterophyllum scalareماهی گوپی
( )Poecilia reticulateو ماهی طالیی ( )Carassius auratusبهعنوان گونههایی با ارزش در صنعت ماهيان زینتی انجام گرفته است .تعداد 120
نمونه از هر گونه به چهار گروه  30قطعهاي (هر گروه داراي  3تکرار) تقسيم و در دماي  25±2و  pH=±1با غلظتهاي  100 ،75 ،50و 150
قسمت در ميليون اسانس گل ميخك بیهوش شدند .ماهيان براي بازگشت از بیهوشی به آكواریومهاي فاقد ماده بیهوشی منتقل شدند .زمانهاي
از دست رفتن تعادل ،بیهوشی ،بازگشت تعادل و احيا كامل ماهيان بیهوش شده در هر گروه با دقت صدم ثانيه ثبت و مورد تجزیه و تحليل آماري
قرار گرفتند .نتایج نشان داد كمترین غلظت مورد نياز اسانس گل ميخك جهت ایجاد بیهوشی در دو گونه آنجل و گوپی در مدت زمان كمتر از
 3دقيقه ،غلظت  50قسمت در ميليون بود كه بهترتيب در زمانهاي 146/4±18/5و  178/8±7/4ماهيان را بیهوش كرد .در ماهی طالیی
حداقل غلظت بیهوش كننده  75قسمت در ميليون تعيين شد كه در زمان  155/2±4/5ثانيه ماهيان را بیهوش كرد .زمان بازگشت از بیهوشی
در ماهيان آنجل ،گوپی و طالیی كمتر از  5دقيقه و بهترتيب  208/7±7/4 ،211/8±18/8و  191/2±4/6بود .در فرآیند بازگشت از بیهوشی
هيچ یك از گونهها اختاللی مشاهده نشد.
کلمات کلیدی :بیهوشی ،اسانس گل ميخك ،ماهی آنجل ،ماهی گوپی ،ماهی طالیی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
بيهوشي ماهيان بهمنظور آرام بخشي و كاهش استرس در هنگام
حمل و نقل ،عمليات تشخيصي ،تكثير مصنوعي ،معاينات بهداشتي و
هر عملياتي كه توام با استرس و ايجاد درد باشد ،صورت ميگيرد
(پاپهن و همكاران .)1384 ،بيهوشي به معني از دست دادن احساس
يا ايجاد بيحسي ميباشد و ميتواند در برگيرنده حاالت مختلفي مانند
تسكين ،بيهوشي عمومي و تخدير باشد ( Rossو .)2008 ،Ross
بيهوشي عمومي موجب بروز اختالل عمومي در سيستم اعصاب
مركزی ميگردد كه موجب پيدايش آثاری مانند خواب آلودگي ،بيحسي،
سركوب فعاليتهای رفلكسي و آرامش عضله ميشود (.)1979 ،Green
مكانيسم دقيق عمل داروهای بيهوشي در تضعيف قابل بازگشت سيستم
اعصاب مركزی هنوز شناخته نشده است .داروهای بيهوشكننده عمومي
ميتوانند بر روی قسمتهای مختلف سلولهای عصبي ازجمله غشا
سلولي ،انتقال دهندههای عصبي ،گيرندهها و كانالهای يوني مختلف
اثر بگذارند ( Stoeltingو  .)1994 ،Millerتاكنون از داروهای گوناگوني
بهعنوان بيهوشكننده ماهيان در صنعت آبزیپروری استفاده شده كه
از آن جمله ميتوان به تریكائينمتانسولفونات يا Cammano-( MS222
 Tubioو همكاران ،)2010 ،بنزوكائين ( Cotterو ،)2006 ،Rodnick
ايزويوگنول يا  Meinertz( AQUI-Sو همكاران -2 ،)2006 ،فنوكسي
اتانول ( Velisekو  ،)2004 ،Svobodovaاتوميدات ( Kazunو ،Siwicki
 ،)2001پيسكائين ( Kikuchiو همكاران ،)1974 ،پروپانديد (،Siwicki
 ،)1984ترتياری آميل الكل ( Hiltonو  )1982 ،Dixonو اسانس
آويشن شيرازی (شريفروحاني و همكاران )1386 ،اشاره كرد .از اسانس
گل ميخک در صنعت عطرسازی ،صابونسازی ،تهيه خمير دندان و
محلولهای دهانشويه ،طب سنتي (زرگری1376 ،؛ ميرحيدری،
 )1372و بهعنوان مسكن در دندانپزشكي استفاده ميگردد (،Wicker
)1993؛ همچنين ميتوان آن را بهعنوان آنتياكسيدان (Rajakumar
و  ،)1993 ،Raoداروی ضدقارچ ( ،)1990 ،Karapmarداروی ضدويروس
( )1996 ،Siddiquiو داروی ضد باكتری ( Moleyarو ،Narasimham
 )1992بهكار برد .در سالهای اخير اسانس گل ميخک ()Clove oil
بهدليل ايجاد بيهوشي در غلظتهای پايين ،بازگشت از بيهوشي آرام
و بدون هيجان ،عدم تلفات و رفتارهای غيرطبيعي پس از بازگشت از
بيهوشي ،قيمت ارزان نسبت به بيهوشكنندههايي نظير ،MS222
دسترسي آسان ،دفع سريع از بدن ،عدم سميت مقادير مصرفي،
سازگاری با محيط زيست ،عدم تحرك و شلي عضالت و عدم سميت
برای مصرفكننده انساني بهعنوان يک ماده بيهوشكننده در ماهيان
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مورد توجه قرار گرفته است (شريفپور و همكاران1381 ،؛ سلطاني و
همكاران .)1383 ،در ايران از اسانس گل ميخک بهمنظور بيهوشي
كپورمعمولي (( )Cyprinus carpioابطحي و همكاران1381 ،؛ شريفپور
و همكاران1381 ،؛ سلطاني و همكاران ،)1383 ،تاسماهي ايراني
(( )Acipenser persicusابطحي و همكاران1381 ،؛ محمدیاراني،
 )1385و ماهي قزلآالیرنگينكمان (( )Oncorhynchus mykissسلطاني
و همكاران1380 ،؛ ابطحي و همكاران )1381 ،استفاده شده است .با
توجه به اهميت ماهي آنجل ( ،)Pterophyllum scalareگوپي ( Poecilia
 )reticulateو طاليي ( )Carassius auratusدر صنعت ماهيان زينتي،
تحقيق حاضر با هدف تعيين اثرات بيهوشكننده اسانس گل ميخک
در اين سه گونه صورت گرفت.

مواد و روشها
تعداد  120قطعه ماهي آنجل 120 ،Pterophyllum scalare
قطعه ماهي گوپي  Poecilia reticulateو  120قطعه ماهي طاليي
 Carassius auratusبهترتيب با ميانگينهای طولي ،5/22±0/8
 3/1±3 ،1/0±8/2سانتيمتر بهصورت تصادفي از سالن تكثير و پرورش
ماهيان زينتي اداره كل شيالت سيستان واقع در شهرستان زهک صيد
و در  4گروه مختلف جايابي شدند .ماهيان بهمنظور سازگاری با شرايط
محيطي جديد بهمدت يک هفته در تانکهای  300ليتری حاوی 250
ليتر آب نگه داری شدند .در طول مدت سازگاری و انجام آزمايش
فاكتورهای فيزيكو شميايي آب شامل درجه حرارت ،pH ،نيتريت،
آمونياك و دی اكسيدكربن اندازهگيری و ثبت گرديد .اسانس گل
ميخک با استفاده از تقطير در دستگاه كلونجر و بهروش فارماكوپه
مجارستان ( Hungarian Pharmacopoeia Gnotot Planta Medicina
 )Budapestاز غنچههای خشک شده درخت ميخک ( Eugenia
 )cairyophillataتهيه شده بود و حاوی  85درصد يوگنول بود .برای
هر گونه چهار تيمار با غلظتهای مختلف ماده بيهوشي 100 ،75 ،50
و  150قسمت در ميليون در نظر گرفته شد و هر تيمار دارای  3تكرار
(در هر تكرار  10ماهي) بود .ماهيان هر گونه با غلظتهای مختلف
اسانس گل ميخک بيهوش شدند .برای اين منظور غلظتهای مذكور
در آكواريومي با آب تميز ايجاد شدند ،دمای آب آكواريوم بيهوشي
 2±25و اسيديته آن  7±1بود ،همچنين در طول انجام آزمايش هوادهي
انجام ميشد .بعد از در معرض قرار دادن هر يک از ماهيان با ماده
بيهوشي زمانهای رسيدن به مراحل از دست دادن تعادل و بيهوشي
سبک (جدول  )1با دقت صدم ثانيه توسط كرنومتر ثبت شد.
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جدول  :1خالصه طبقهبندی مراحل مختلف بیهوشی در ماهیان
( Keeneو همکاران)1998 ،
مرحله
از دست رفتن تعادل
بيهوشي سبک
بازگشت تعادل
احيا كامل

رفتار ماهی
فقدان كامل تعادل ،افزايش موقتي تعداد تنفس،
واكنشپذير نسبت به محركهای لمسي قوی
از دست رفتن كامل تونيسيته عضالت ،عدم پاسخگويي
به محركهای خارجي ،ضربان قلب آهسته
بازگشت كامل تعادل ،افزايش تعداد تنفس
شنا عادی ،واكنشپذير نسبت به انواع محركهای خارجي

با رسيدن ماهيان به مرحله بيهوشي سبک ،ماهيان بيهوششده
برای بازگشت از بيهوشي به آكواريوم احيا حاوی  50ليتر آب فاقد
ماده بيهوشي كه بهخوبي هوادهي ميشد منتقل شدند و زمانهای
مربوط به مراحل مختلف بازگشت از بيهوشي شامل مراحل بازگشت
تعادل و بازگشت واكنشپذيری نسبت به محركهای خارجي (احيا
كامل) بهدقت ثبت گرديد (جدول  .)1دادههای بهدست آمده بهكمک
نرمافزار  SPSS 22با استفاده از آزمون آناليز واريانس يکطرفه

( )One Way-ANOVAمورد بررسي قرار گرفت و برای مقايسه
ميانگين بين تيمارها ،از آزمون چند دامنه دانكن ( )Duncanدر سطح
معنيداری  0/05استفاده شد.

نتایج
اندازهگيری خصوصيات فيزيكوشميايي آب در طول مدت سازگاری
و انجام آزمايش تغييرات بسيار ناچيزی را نشان داد و فاكتورهای مذكور
در حد توصيه شده بودند .نتايج بهدست آمده از بيهوشي ماهيان آنجل،
گوپي و طاليي در غلظتهای مختلف اسانس گل ميخک و پارامترهای
زماني مختلف شامل مدت زمان از دست رفتن تعادل ماهيان ،مدت
زمان ايجاد بيهوشي سبک ،مدت زمان بازگشت تعادل و مدت زمان
بازگشت واكنشپذيری نسبت به محركهای خارجي مانند ضربه زدن
به شيشه آكواريوم بهترتيب در جداول  3 ،2و  4آمده است.

جدول  :2میانگین زمانهای رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از آن در ماهی آنجل تحت تاثیر اسانس گل میخك
گروهها
مراحل
از دست رفتن تعادل (ثانيه)
القا بيهوشي (ثانيه)
بازگشت تعادل (ثانيه)
احيا كامل (ثانيه)

150ppm
*41/2 ± 7/2d
58/7 ± 12/2d
176/9 ± 25/5a
300/9 ± 21/3b

غلظت ماده بیهوشکننده
75ppm
100ppm
70/9 ± 13/3b
53/7 ± 12/2c
102/5 ± 12/1b 68/1 ± 15/7c
137/9 ± 17/1c 143/9 ± 23/9b
225/4 ± 16/8c 338/6 ± 27/7a

50ppm
109/5 ± 14/7a
146/4 ± 18/5a
132/1 ± 14/9d
211/8 ± 18/8d

* حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده اختالف معنيدار ( )p<0/05بين گروههاست.

جدول  :3میانگین زمانهای رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از آن در ماهی گوپی تحت تاثیر اسانس گل میخك
گروهها
مراحل
از دست رفتن تعادل (ثانيه)
القا بيهوشي (ثانيه)
بازگشت تعادل (ثانيه)
احيا كامل (ثانيه)

غلظت ماده بیهوشکننده
75ppm
100ppm
150ppm
101/5 ± 2/1b
79/1 ± 4/7c
*70/7 ± 0/7d
143/0 ± 14/4b 129/6 ± 4/6c 109/8 ± 5/1d
142/0 ± 8/5b 165/5 ± 5/9a 160/6 ± 2/6a
219/4 ± 13/8b 234/5 ± 9/7a 239/4 ± 26/5a

50ppm
123/4 ± 3/4a
178/8 ± 7/4a
131/1 ± 3/7c
208/7 ± 7/4b

* حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده اختالف معنيدار ( )p<0/05بين گروههاست.

جدول  :4میانگین زمانهای رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از آن در ماهی طالیی تحت تاثیر اسانس گل میخك
گروهها
مراحل
از دست رفتن تعادل (ثانيه)
القا بيهوشي (ثانيه)
بازگشت تعادل (ثانيه)
احيا كامل (ثانيه)

150ppm
*50/14 ± 3/6c
90/08 ± 1/7c
171/13 ± 5/3a
203/48 ± 10/2a

غلظت ماده بیهوشکننده
75ppm
100ppm
101/18 ± 10/1b
98/21 ± 6/6b
155/23 ± 4/5b
160/16 ± 5/3b
134/26 ± 4/6d
158/10 ± 1/9b
191/24 ± 4/6b
189/31 ± 6/2b

50ppm
138/11 ± 5/5a
210/41 ± 6/5a
142/17 ± 4/6c
180/62 ± 6/1c

* حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده اختالف معنيدار ( )p<0/05بين گروههاست.
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با توجه به نتايج بهدست آمده (جدول  )2كمترين غلظت اسانس
گل ميخک برای ايجاد بيهوشي در ماهي آنجل  50قسمت در ميليون
تعيين شد كه بهطور ميانگين طي مدت زمان  109/5±14/7ثانيه باعث
از دست رفتن تعادل ماهيان شد و بهطور متوسط در مدت زمان
146/18±4/5ثانيه موجبات بيهوشي ماهيان را فراهم كرد ،متوسط
زمانهای الزم برای بازگشت تعادل و بازگشت واكنشپذيری ماهي
نسبت به محركهای خارجي در اين گونه و اين دوز بهترتيب
 132/14±1/9و  211/8±18/8ثانيه بود .كمترين غلظت اسانس گل
ميخک برای القا بيهوشي در ماهي گوپي  50قسمت در ميليون تعيين
شد .متوسط زمانهای الزم برای از دست رفتن تعادل و القا بيهوشي
در اين غلظت بهترتيب  123/4±3/4و  178/8±7/4بود ،همچنين
زمانهای الزم برای بازگشت تعادل و بازگشت واكنشپذيری ماهيان
اين گونه نسبت به محركهای خارجي در دوز  50قسمت در ميليون
بهترتيب  131/1±3/7و  208/7±7/4ثانيه بودند (جدول  .)3براساس
نتايج بهدست آمده ،كمترين غلظت الزم جهت القا بيهوشي در ماهي
طاليي  75قسمت در ميليون تعيين شد ،كه بهطور ميانگين در مدت
 101/10±18/1ثانيه سبب از دست رفتن تعادل ماهيان شد و در مدت
زمان  155/23±4/5ثانيه بيهوشي را در اين گونه القا كرد .متوسط
زمانهای الزم برای بازگشت تعادل و بازگشت از بيهوشي در غلظت
 75قسمت در ميليون برای ماهي طاليي بهترتيب  134/26±4/6و
 191/4±24/6بودند (جدول  .)4مشاهده رفتار ماهيان بيهوششده در
مدت  96ساعت پس از بيهوشي بيانگر بيخطر بودن اسانس گل ميخک
در غلظتهای بهكار گرفته شده در اين پژوهش برای ماهي آنجل ،گوپي
و طاليي ميباشد ،زيرا هيچگونه اثر جانبي شامل تغييرات ظاهری مانند
تغيير رنگ ،تغييرات رفتاری مانند مشكل در شنا و مشكالت تنفسي
در ماهيان قرار گرفته در معرض داروی بيهوشي مشاهده نشد .همچنين
در طول مدت مذكور هيچگونه تلفاتي در ماهيان رخ نداد .در شكل 1
زمان القا مراحل مختلف بيهوشي و بازگشت از آنها در سه گونه آنجل،
گوپي و طاليي بهصورت جداگانه و مرحله به مرحله با هم مقايسه شده
است .از اين مقايسه ميتوان دريافت كه در تمام غلظتهای بهكار گرفته
شده القا مراحل مختلف بيهوشي با اسانس گل ميخک در ماهي آنجل
نسبت به دو گونه گوپي و طاليي سريعتر اتفاق ميافتد ،همچنين القا
مراحل مختلف بيهوشي با اسانس گل ميخک در ماهي گوپي در غلظتهای
 50و  100قسمت در ميليون نسبت به ماهي طاليي سريعتر است .در
مورد مراحل بازگشت از بيهوشي روند مشخصي ديده نميشود ،به
طوریكه بين غلظتهای توصيه شده ( 50و  75قسمت در ميليون) و
حتي غلظت باالتر از آنها تفاوت محسوسي در مدت زمان الزم جهت

بازگشت تعادل مشاهده نشد .در مورد مرحله بازگشت كامل از بيهوشي
(احيا كامل) سريعترين بازگشت در ماهي طاليي ديده ميشود و در
مورد ماهيان آنجل و گوپي در غلظتهای پايين ( 50و  75قسمت در
ميليون) تفاوت كمي مشاهده ميشود.
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شکل  :1مقایسه مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از آن در ماهی
آنجل ،گوپی و طالیی تحت تاثیر اسانس گل میخك
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بحث
درخصوص مكانيزم اثر بيهوشي اسانس گل ميخک اطالعات
دقيقي در دست نميباشد .اما احتمال داده ميشود كه اين ماده دارای
اثراتي مشابه استامينوفن بر سيستم اعصاب مركزی بوده و بدون مهار
كردن محور هيپوتاالموس -هيپوفيز -بافت بينابيني كليه موجب ايجاد
بيهوشي در ماهي ميشود (سلطاني و همكاران1383 ،؛  Fengو
همكاران .)1987 ،همچنين از آنجاكه منطقه اصلي ورود و خروج مواد
بيهوشكننده در ماهي آبششها هستند و ميزان عبور اين مواد از
آبششها و جذب آنها در مغز بستگي زيادی به درجه يونيزاسيون و
قابليت انحالل آنها در چربي دارد ( Hikasaو همكاران1986 ،؛ Keene
و همكاران ،)1998 ،ميتوان القا سريع و احيا طوالني مدت از بيهوشي
ايجاد شده توسط اسانس گل ميخک را به قابليت انحالل باالی آن در
چربي و از سوی ديگر به تاثيری كه اسانس گل ميخک و ماده موثر آن
يعني اوژنول بر سيستم عصبي ماهي ميگذارد و موجب ميشود كه
ماهي فعاليت تنفسي خود را به كندی انجام دهد و در نتيجه تركيبهای
اسانس ديرتر از بدن ماهي خارج شود (محمدیاراني1385 ،؛ Hikasa
و همكاران1986 ،؛  Mundayو همكاران1997 ،؛  Keeneو همكاران،
 )1998نسبت داد.
در مطالعه حاضر حداقل دوز بيهوشكننده اسانس گل ميخک
برای ماهي آنجل  50قسمت در ميليون تعيين شد ،همچنين استفاده
از اسانس گل ميخک در غلظتهای  100 ،75 ،50و  150قسمت در
ميليون اثر جانبي و تلفاتي در ماهي آنجل نداشت Fujimoto .و
همكاران ( )2017نشان دادند غلظت  90ميكروليتر در ليتر اسانس گل
ميخک در  175ثانيه بيهوشي را در ماهي آنجل القا كرد ،همچنين
زمان بازگشت از بيهوشي برای اين غلظت  148ثانيه بود .در ساير
غلظتهای بهكار گرفته شده ( 180 ،150 ،120 ،60و  210ميكروليتر
در ليتر) نيز زمان بازگشت ماهي از بيهوشي زير  5دقيقه گزارش شد.
همچنين اين محققان نشان دادند اسانس ميخک بهخوبي موجب
كاهش قدرت انقباض عضالني در ماهيان آنجل بيهوششده گرديد.
 Tarkhaniو همكاران ( )2017گزارش دادند 49 ،تا  128ثانيه بعد از
مواجهه ماهيان آنجل (سايزهای مختلف) با  1/25تا  7ميليگرم در
ليتر يوگنول ،ماهيان به مرحله از دست دادن تعادل رسيدند و بعد از
 55تا  135ثانيه بيهوشي عميق در آنها القا شد .بازگشت از بيهوشي
نيز  393تا  597ثانيه بهطول انجاميد .آنها نشان دادند با افزايش
غلظت يوگنول زمان القا بيهوشي كاهش و زمان بازگشت از بيهوشي
افزايش مييابد .آنها كمترين غلظت يوگنول برای القا بيهوشي در
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كمتر از  3دقيقه برای ماهي آنجل (سايزهای مختلف) را غلظت 125
ميليگرم در ليتر تعيين كردند .اين محققين يوگنول را بيهوشكنندهای
موثر و ايمن برای ماهي آنجل توصيف كردند Mitjana .و همكاران
( )2014كمترين غلظت بيهوشكننده اسانس گل ميخک برای ماهي
آنجل را  100ميليگرم در ليتر تعيين كردند Chellapan .و همكاران
( )2013پايينترين ميزان پارامترهای متابوليسم تنفسي در ماهيان
آنجل بيهوششده با اسانس گل ميخک را در غلظت  45قسمت در
ميليون گزارش كردند Millán-Ocampo .و همكاران ( )2012موثرترين
غلظت بيهوشكننده يوگنول برای ماهي آنجل را  40ميليگرم در ليتر
گزارش كردند .از جمله داليل تفاوت در غلظتهای توصيه شده توسط
محققين مختلف ميتوان به تفاوت در ميزان تركيبات اسانسهای مورد
استفاده ،دمای آب آكواريوم بيهوشي ،خصوصيات فيزيكوشيميايي آب
آكواريوم بيهوشي مانند  pHو سختي و خطا محقق در تشخيص
درست مراحل بيهوشي و غيره اشاره كرد.
در مطالعه حاضر حداقل دوز بيهوشكننده اسانس گل ميخک
برای ماهي گوپي  50قسمت در ميليون تعيين شد ،همچنين استفاده
از اسانس گل ميخک در غلظتهای  100 ،75 ،50و  150قسمت در
ميليون اثر جانبي و تلفاتي در ماهي گوپي نداشت Cunha .و همكاران
( )2015غلظت  125ميليگرم در ليتر اسانس گل ميخک را برای القا
بيهوشي در ماهيان بالغ نر گوپي ،و غلظتهای  75تا  150ميليگرم
در ليتر را برای بيهوشي ماهيان بالغ ماده و ماهيان جوان گوپي
پيشنهاد كردند )2015( Kroon .غلظت مناسب برای بيهوشي ماهي
گوپي را بين  40تا  80ميليگرم در ليتر گزارش كرد ،كه نتايج مطاله
حاضر را تاييد ميكند Doleželová .و همكاران (96 LC50 )2011
ساعت اسانس گل ميخک برای ماهي گوپي را حدوداً  18ميليگرم در
ليتر گزارش كردند Jayathilake .و همكاران ( )2003غلظت 20
ميكروليتر در ليتر را برای تسكين ماهيان گوپي ماده وحشي توصيه
كردند .در مطالعه تجری و همكاران ( )1391غلظت  50ميليگرم در
ليتر اسانس گل ميخک در  110ثانيه بيهوشي را در ماهي گوپي ماده
القا كرد ،زمان بازگشت از بيهوشي در اين غلظت  83ثانيه گزارش
شد .همچنين آنها گزارش دادند در غلظتهای باالتر اسانس گل
ميخک زمان القا بيهوشي كاهش و زمان بازگشت از بيهوشي افزايش
مييابد بهطوریكه در غلظت  200ميليگرم در ليتر زمان القا بيهوشي
 44ثانيه و زمان بازگشت از بيهوشي  155ثانيه گزارش شد .نتايج
مطالعه اخير مويد نتايج بهدست آمده در مطالعه حاضر ميباشد.
در مطالعه حاضر حداقل دوز بيهوشكننده اسانس گل ميخک
برای ماهي طاليي  75قسمت در ميليون تعيين شد ،همچنين استفاده
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از اسانس گل ميخک در غلظتهای  100 ،75 ،50و  150قسمت در
ميليون اثر جانبي و تلفاتي در ماهي طاليي نداشتGholipourkanani .
و همكاران ( )2015زمان القا بيهوشي سبک در ماهي طاليي با غلظت
 50قسمت در ميليون اسانس گل ميخک را بيش از  6دقيقه گزارش
كردند ،زمان بازگشت از بيهوشي در اين ماهيان نيز بيش از  12دقيقه
گزارش شد Abdolazizi .و همكاران ( )2011زمان الزم برای القا
بيهوشي در ماهي طاليي با غلظت  75قسمت در ميليون اسانس گل
ميخک را  180ثانيه گزارش كردند Perdikaris .و همكاران ()2010
زمان الزم برای القای بيهوشي در ماهيان طاليي كوچک ( 1/5تا 7
سانتيمتر) با غلظت  75قسمت در ميليون را  84ثانيه گزارش كردند.
نتايج اين پژوهشها نتايج بهدست آمده در اين مطالعه را تاييد ميكند.
برای تعيين بيخطر بودن مصرف اوژنول برای انسان ،آزمايشهای
گستردهای صورت گرفته است .سازمان غذا و داروی اياالت متحده
آمريكا ( )USAFDAميخک ،اسانس ميخک و اوژنول را وقتي در سطوح
كمتر از  1500ppmمصرف شوند ،بهعنوان مواد بيخطر برای انسان
معرفي كرده است .عالوه بر اين مشخص شده است كه اوژنول و
مشتقات آن بهسرعت از خون و بافتهای انسان خارج ميگردند و
موجب ايجاد سرطان نميشود (شريفپور و همكاران.)1381 ،
در مقايسه و تعيين ارجحيت داروها الزم است كيفيت اثر ،اثرات
سمي و جانبي ،پايداری دارو در شرايط محيط نگهداری ،سهولت تهيه
و كاربرد و خصوصاً در مصارف دام و آبزيان قيمت آنها را مورد توجه
قرار داد (ابطحي و همكاران .)1381 ،در مقايسه بين اسانس گل ميخک
و ساير داروهای بيهوشي متداول در خصوص آبزيان اسانس گل ميخک
هم بهلحاظ كيفيت اثر بيهوشكننده و هم بهلحاظ اثرات جانبي و
سمي و همچنين سهولت تهيه ،نگهداری ،كاربرد و قيمت تمام شده
نسبت به بيهوشكنندههايي نظير  MS222دارای ارجحيت ميباشد.
در مطالعه حاضر استفاده از اسانس گل ميخک در سه گونه از ماهيان
زينتي تلفات و اثرات جانبي ملموسي بههمراه نداشت ،در مقايسه
فرآيند بازگشت از بيهوشي سه گونه تفاوت زيادی بين گونهها در
غلظتهای مختلف ديده نشد و عمدتاً ماهيان در كمتر از  5دقيقه احيا
شدند ،اين مسئله به نوعي بيانگر ايمن بودن اسانس گل ميخک به
عنوان يک داروی بيهوشي در گونههای مختلف ماهيان زينتي ميباشد.

تشکر و قدردانی
به اين وسيله از اداره كل شيالت سيستان بهدليل در اختيار قرار
دادن ماهي و امكانات سالن تكثير و پرورش ماهيان زينتي تقدير و
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تشكر بهعمل ميآيد .همچنين از آقايان دكتر مصطفي غفاری و
عبدالعلي راهداری بهخاطر كمکهايشان تقدير و تشكر بهعمل ميآيد.
دوره پرورش ،سن ماهيان نيز بر شدت بروز تغييرات بافتي مؤثر ميباشد.
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