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کمان  ینرنگ آالیقزل یدر ماه شناسیخون هایشاخص یسهمقا
(Oncorhynchus mykissپس از ب )یوجینولو  یرسنبا م یهوشی 
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 چکیده
ا هاست که در ترکیب گیاهان مختلف وجود داشته و اثرات مثبتی بر سالمت دارد. خاصیت بیهوش کنندگی میرسن در ماهی ایمیرسن ماده

ای ههدف از این تحقیق، بررسی اثر بیهوشی با میرسن بر شاخص شناسی بررسی نشده است.های خونتایید شده است ولی اثر آن بر شاخص
گرمی  300قطعه ماهی قزل آالی رنگین کمان  240مطالعه  مان در مقایسه با یوجینول است. در اینآالی رنگین کشناسی ماهی قزلخون

ها، ثانیه با میرسن و یوجینول بیهوش شدند. برای بیهوشی در این زمان 600و  300، 180، 60ها به مدت مورد استفاده قرار گرفت. ماهی
گرم در لیتر استفاده شد. پس از بیهوشی از میلی 111و  177، 251، 531نول و گرم در لیتر یوجیمیلی 10و  19، 30، 81های غلظت
های سفید، هموگلوبین، های خون، شمارش افتراقی گلبولشناسی شامل تعداد گلبولهای خونعمل آمد. شاخصگیری بهها خونماهی

داد که در هر دو تیمار یوجینول و میرسن، افزایش نتایج نشان  محاسبه و بین تیمارها مقایسه شد. MCHCو  MCV ،MCHهماتوکریت، 
ثانیه بود. در  60های قرمز گردید. کمترین مقدار مربوط به زمان دار در میزان هموگلوبین و تعداد گلبولزمان بیهوشی باعث افزایش معنی

ه وجود داشت. یثان 600و  60بین زمان  داریهای سفید کاهش یافت و اختالف معنیتیمار میرسن با افزایش زمان بیهوشی، تعداد گلبول
وجود نداشت. در نهایت  MCHCو  MCV ،MCHها و ها و ائوزینوفیلها، مونوسیتها، نوتروفیلداری در درصد لنفوسیتولی اختالف معنی

تواند نشانه شود که میمیشود که افزایش زمان بیهوشی با یوجینول و میرسن باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و هموگلوبین گیری مینتیجه
ثانیه آثار منفی خاصی در ماهی نداشته  60-600رسد که بیهوشی با میرسن و یوجینول در زمان نظر میبروز استرس باشد. همچنین، به

 باشد. 
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 مقدمه  . 1
بیهوشی یک ابزار مناسب جهت سهولت 

برداری در دستکاری، جراحی، حمل و نقل و نمونه
صورت آبزیان است. طی فرآیند بیهوشی، ماهیان به

حرکت پذیری خود را از دست داده و بیموقتی تحرک
د. شوتر میشوند و به همین دلیل، کار با آنها سادهمی

وری در محلول ترین روش بیهوشی آبزیان، غوطهرایج
بیهوش کننده است که طی آن مواد بیهوش کننده از 

ب شده و وارد جریان خون آبشش و پوست ماهی جذ
ماهیان پس از قرار گرفتن در معرض مواد شوند. می

های رفتاری خاصی از بیهوش کننده، یکسری واکنش
های های رفتاری در گونهدهند. این پاسخخود نشان می

مختلف، اندکی با هم تفاوت دارند. به هر یک از این 
داد شود. تعهای رفتاری، مرحله بیهوشی گفته میپاسخ

 ,.Keene et alمتغیر است ) 5-6این مراحل بین 

1998; Hoseini et al., 2015 مراحل بیهوشی .)
مختلف، کاربردهای متفاوتی دارند. مثال برای حمل و 

همراه مواد بیهوش کننده، ماهی باید در نقل ماهی به
-مرحله دو بیهوشی باشد که در این مرحله تحریک

شود ولی ضربان آبششی نرمال پذیری ماهی کم می
است. برای دستکاری ماهی )مثل ثبت طول و وزن یا 

(، مرحله سه بیهوشی مناسب است که جابجایی تانک
طی آن ماهی تعادل خود را از دست داده است. برای 

بیهوشی )بیهوشی  4برداری، ماهی باید در مرحله نمونه
عمیق( باشد که در این مرحله رفلکس عضالنی نیز قطع 

 شود. می
کننده زیادی جهت بیهوشی ماهیان مواد بیهوش

یمیایی و مواد طبیعی وجود دارد که به دو دسته مواد ش
سولفونات  متان کائینشوند. تریتقسیم می

(MS222 فنوکسی اتانول و بنزوکائین از جمله مواد ،)
کننده شیمیایی پر مصرف در آبزیان هستند. بیهوش

مواد طبیعی در واقع عصاره گیاهان مختلف یا مواد 
ترین آنها عصاره میخک موثره آنها هستند که رایج

موثره عصاره میخک، یوجینول است. است. ماده 
خاصیت بیهوش کنندگی عصاره میخک و یوجینول در 

های مختلفی ثابت شده است. عصاره میخک گونه
 Eugeniaگیری غنچه درخت محصول عصاره

caryophyllata باشد )میGuimarães et al., 

حس کننده موضعی است و (. این ماده یک بی2013

ن در ماهی چندان شناخته کنندگی آمکانیسم بیهوش
شده نیست ولی بیان شده است که این ماده باعث 

شود کاهش فعالیت سیستم عصبی مرکزی می
(Stoskopf and Posner, 2008 غلظت .)25-60 

میلی گرم بر لیتر از این ماده شیمیایی جهت بیهوشی 
شود، ولی وقتی بیهوشی سریع ماهی استفاده می

گرم بر لیتر استفاده  میلی 100مدنظر باشد از غلظت 
(. قابلیت Stoskopf and Posner, 2008شود )می

های زیادی مطالعه و  کنندگی این ماده در گونهبیهوش
 ;Velisek et al., 2005a, bتایید شده است )

Roubach et al., 2005; Park et al., 2009; 

Hajek et al., 2006.) 
مطالعات زیادی در خصوص بررسی  اخیراً

کنندگی عصاره گیاهان مختلف انجام اصیت بیهوشخ
 Lippiaشده است که بیشتر آنها روی گیاهانی مثل 

alba  وAloysia triphylla  انجام شده و مشخص
کنندگی شده که این مواد عالوه بر خاصیت بیهوش

اثرات مثبتی بر سالمت ماهی )مثل کاهش استرس و 
 Gressler etاکسیدانی( دارند )بهبود سیستم آنتی

al., 2014; Parodi et al., 2012, 2014; 

Zeppenfeld et al., 2014 از طرفی، ترکیب عصاره .)
گیاهان با توجه به سن، موقعیت جغرافیایی، زمان 

-کند که میبرداشت و روش استخراج عصاره تغییر می

ن کنندگی آطور قابل توجهی خاصیت بیهوشتواند به
(. به همین Tondolo et al., 2013را تغییر دهد )

دلیل، در مطالعات جدید از مواد موثره گیاهان مختلف 
به جای عصاره کامل آن در بیهوشی ماهی استفاده شده 
است. در همین راستا، خاصیت بیهوش کنندگی منتول 
)ماده موثره نعنا(، سینئول )ماده موثره اکالیپتوس(، 

های گونه ( در برخیL. albaلینالول )ماده موثره گیاه 
 Mazandarani andماهی مشخص شده است )

Hoseini, 2017; Taheri Mirghaed et al., 

2016.) 
میرسن یک مونوترپن غیرحلقوی است که در  

 ،Spilanthes acmellaگیاهان مختلفی از جمله 
Cannabis sativa، Humulus lupulus، 

Houttuynia cordata و Houttuynia emeiensis 
 ;Sharpe and Laws, 1981شود )یافت می

Baruah and Leclercq, 1993; Lu et al., 2006 .)
و  اکسیدانی این ماده دارای خاصیت تسکین درد، آنتی

 ,.Rao et al., 1990; Souza et alضدالتهابی است )
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کنندگی آن در ماهی کپور ( و خاصیت بیهوش2003
-( و قزلTaheri Mirghaed et al., 2016معمولی )

 ,.Taheri Mirghaed et alآالی رنگین کمان )

( به اثبات رسیده است. بر این اساس، میرسن در 2018
میکرولیتر بر لیتر باعث بیهوشی  150-1200غلظت 

ثانیه  42-594ماهی کپور انگشت قد در مدت زمان 
بر لیتر  تریکرولمی 111-531شود. همچنین، می

 300) آالی رنگین کمانمیرسن باعث بیهوشی قزل
 شود. ثانیه می 60-600گرمی( در زمان 

ترین ابزارها شناسی یکی از مهممطالعات خون
 Clauss etدر ارزیابی وضعیت سالمت ماهی هستند )

al., 2008 به همین دلیل، در تحقیقات مختلف از .)
جهت ارزیابی سالمت ماهی پس  شناسیمطالعات خون

از بیهوشی با مواد مختلف استفاده شده است و نتایج 
های مختلف این مطالعات نشان داده است که روش

بیهوشی و مواد بیهوش کننده مختلف اثرات متفاوتی 
 Hoseini andشناسی دارند )های خونبر شاخص

Ghelichpour, 2012; Velisek et al., 2005a, b; 

Velisek et al., 2007 .) 
که هیچ اطالعاتی از اثر بیهوشی با توجه به این
ها وجود شناسی ماهیهای خونبا میرسن بر شاخص

ندارد، هدف از این تحقیق بررسی اثر بیهوشی با 
های های مختلف بر شاخصمیرسن و یوجینول در زمان

 آالی رنگین کمان بود.شناسی ماهی قزلخون
 

 ها. مواد و روش2
 هییشگاآزما یطبا شرا یو سازگار یماه یهته .2.1

آالی قطعه ماهی قزل 240در این تحقیق از 
گرمی استفاده شد. ماهیان با تراکم  300رنگین کمان 

لیتری ذخیره سازی  300مخزن  12قطعه در  20
هفته با شرایط  2شدند. ابتدا ماهیان به مدت 

ار دوب آزمایشگاهی سازگار شدند که در این مدت روزانه
( تغذیه شدند. GFT2توسط غذای تجاری )فرادانه 

لیتر بر ثانیه جهت نگهداری ماهیان برقرار  1جریان آب 
بود. همچنین، برای هوادهی مداوم مخازن از سنگ هوا 

و  pHو پمپ هوا استفاده شد. در این دوره، دما، 
 ،گراددرجه سانتی 5/11اکسیژن محلول آب به ترتیب 

گرم بر لیتر بود. همچنین، برای حفظ میلی  8/7 و 8/7
کیفیت آب، هر روز بقایای غذا و فضوالت ماهی سیفون 

 شد. 
 

-خون هایبر شاخص یهوشیاثر ب یینتع .2.2

 شناسی
 300، 180، 60ها به مدت به این منظور، ماهی

ثانیه با میرسن و یوجینول بیهوش شدند. برای  600و 
 10و  19، 30، 81 هایها، غلظتبیهوشی در این زمان

 111و  177، 251، 531میلی گرم در لیتر یوجینول و 
 Taheri Mirghaedمیلی گرم در لیتر استفاده شد )

et al., 2018 لیتری  100(. برای بیهوشی از مخازن
ماهی برای هر غلظت از هر یک  6استفاده شد و تعداد 

برداری شدند. این شش از مواد بیهوش کننده نمونه
جا صید و به مخزن بیهوشی منتقل صورت یکماهی به

شدند و پس از گذشت مدت زمان مورد نظر )که طی 
رسید( با استفاده از آن ماهی به بیهوشی عمیق می

گیری از سرنگ هپارینه و از ناحیه ورید دمی خون
 هایهای خون در تیوبماهیان انجام شد. نمونه

-جداگانه ریخته شده و بالفاصله برای مطالعات خون

 شناسی استفاده شدند. 
 

 شناسیمطالعات خون .2.3
های قرمز و سفید، هماتوکریت، تعداد سلول

های سفید با هموگلوبین و شمارش افتراقی گلبول
 ,Blaxhallهای استاندارد تعیین شد )استفاده از روش

1972; Bain et al., 2006 متوسط گلبول (. حجم
(، هموگلوبین متوسط گلبول قرمز MCVقرمز )

(MCH و غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز )
(MCHCبراساس رابطه ) های زیر محاسبه شدند
(Dacie and Lewis, 1996.) 

MCV = [Hct (%) × 10]/[RBC (106/mm3)] 
MCH = [Hb (g/L)]/[RBC (106/mm3)] 
MCHC = [Hb (g/100 mL)]/[Hct(%)] 

 

 یآمار یلو تحل یهتجز .2.4
-Shapiroها توسط آزمون پراکنش نرمال داده

Wilk  .های مدت زمان بیهوشی و بهدادهتائید شد-

وش آمدن با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس ه
-تجزیه و تحلیل شدند. معنی LSDیک طرفه و آزمون 

ها به بررسی گردید. داده P<0.05داری در سطح 
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انحراف معیار ارائه شدند. کلیه تجزیه ±صورت میانگین
 22نسخه  SPSSافزار های آماری در نرمتحلیل و

 انجام شد. 
 

 . نتایج  3
های اثر بیهوشی با یوجینول و میرسن در زمان

مختلف بر هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول قرمز 
ارائه شده است. در هر دو تیمار یوجینول و  1در شکل 

ار دمیرسن، افزایش زمان بیهوشی باعث افزایش معنی
ای قرمز شد و هدر میزان هموگلوبین و تعداد گلبول

ثانیه بود. مواد  60کمترین مقدار مربوط به زمان 

بیهوشی مختلف و زمان بیهوشی اثری بر درصد 
 هماتوکریت نداشتند. 

در  MCHCو  MCV ،MCHنتایج مربوط به 
-است. بر اساس نتایج، اختالف معنیارائه شده  2شکل 

داری در این معیارها بین تیمارهای مختلف مشاهده 
ش های سفید و شمارنتایج مربوط به تعداد گلبولنشد. 

ارائه شده است. در تیمار  3افتراقی آنها در شکل 
های مختلف داری بین زمانیوجینول اختالف معنی

مشاهده نشد ولی در تیمار میرسن با افزایش زمان 
سفید کاهش یافت و  هایبیهوشی، تعداد گلبول

انبه وجود ث 600و  60داری بین زمان اختالف معنی
 ها،داری در درصد لنفوسیتداشت. ولی اختالف معنی

 هایدر زمان یرسنو م یوجینولبا  یهوشیاثر ب - 1شکل 
رمز ق هایو تعداد گلبول یتهماتوکر ین،مختلف بر هموگلوب

کمان. حروف مختلف نشانه اختالف  ینرنگ آالیقزل یماه
 است. یمارهات ینب داریمعن
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 .مشاهده نشد هاها و ائوزینوفیلها، مونوسیتنوتروفیل
 

 گیری. بحث و نتیجه4
-تمایل زیادی جهت یافتن مواد بیهوش اخیراً

کننده گیاهی جهت بیهوشی ماهی به وجود آمده است 
-که دلیل آن اثرات مثبت مواد گیاهی )خواص آنتی

 Gressler)اکسیدانی و ضد استرسی( در ماهی است 

et al., 2014) . با این حال نیاز است که کارایی مواد
کننده موجود مقایسه جدید در مقایسه با مواد بیهوش

-عنوان یک بیهوششود. در این تحقیق، یوجینول به

-کننده گیاهی پرمصرف انتخاب شد تا خاصیت بیهوش

ا جکنندگی میرسن با آن مقایسه شود. همچنین، از آن

 عوامل کنندگی مواد تحت تاثیرکه خاصیت بیهوش
مختلفی مثل دمای آب، گونه ماهی و اندازه ماهی است 

(Taheri Mirghaed et al., 2016) ، ضروری است
کننده تحت شرایط که مقایسه بین مواد مواد بیهوش

یکسان صورت پذیرد. به همین دلیل در این تحقیق اثر 
میرسن و یوجینول در شرایط یکسان با یکدیگر مقایسه 

 شد. 
شناسی ابزاری مناسب برای مطالعات خون

 ارزیابی وضعیت سالمت، استرس و ایمنی ماهی هستند
(Clauss et al., 2008 .)های قرمز نقش اصلی گلبول

ها و خروج دی اکسیدکربن در رساندن اکسیژن به بافت
 رتغیی  از طریق آبشش دارند و به همین دلیل هرگونه

 هایدر زمان یرسنو م یوجینولبا  یهوشیاثر ب - 2شکل 
 آالیقزل یدر ماه MCHCو  MCV ،MCHمختلف بر 

 ینب داریحروف مختلف نشانه اختالف معن کمان. ینرنگ
 است. یمارهات
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 هایدر زمان یرسنو م یوجینولبا  یهوشیاثر ب - 2شکل 
 ا،هیتو درصد لنفوس ید،سف هایمختلف بر تعداد گلبول

 آالیقزل یدر ماه هاینوفیلو ائوز هایتمونوس ها،یلنوتروف
 ینب داریختلف نشانه اختالف معنکمان. حروف م ینرنگ

 است. یمارهات
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اکسیدکربن باعث رسانی و دفع دیدر وضعیت اکسیژن
قرمز  هایهموگلوبین و تعداد گلبولتغییراتی در میزان 

در این مطالعه (. Clauss et al., 2008)شود خون می
افزایش زمان بیهوشی باعث افزایش مقدار هموگلوبین، 

های قرمز خون شد. این هماتوکریت و تعداد گلبول
تواند به دلیل استرس ناشی از بیهوشی و تغییرات می

 دبیهوشی باش نیز افزایش نیاز به اکسیژن در شرایط
(Bonga, 1997 .) مواد بیهوش کننده باعث کاهش

شوند به همین دلیل ماهی ضربان آبششی در ماهی می
با کمبود اکسیژن روبرو شده و برای جبران آن ظرفیت 
حمل اکسیژنی را با افزایش تعداد گلبول قرمز و 

 Hoseini andدهد )هموگلوبین افزایش می

Ghelichpour, 2012ت مختلفی به بررسی (. مطالعا
اثر مواد بیهوش کننده و مدت زمان بیهوشی بر 

شناسی و بیوشیمیایی ماهی های خونشاخص
و همکاران  Mohammadizarajabadاند. پرداخته

Hoseini and Ghelichpour (2012 )( و 2009)
گزارش کردند که افزایش زمان بیهوشی توسط میخک 

باعث افزایش تعداد گلبول قرمز،  ماهیدر فیل
هماتوکریت و هموگلوبین شد. همچنین، افزایش زمان 

های استرس بیهوشی با میخک باعث افزایش شاخص
(. Hoseini et al., 2011شود )ماهی میدر خون فیل

( نشان دادند a2005و همکاران ) Velisekاز طرفی، 
 یشناسهای خونداری بر شاخصکه بیهوشی اثر معنی

 آالی رنگین کمان ندارد. قزل
تابع  MCHCو  MCV ،MCHهای شاخص
های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت تعداد گلبول

-خونی استفاده میهستند و برای تشخیص انواع کم

(. در مطالعه حاضر، این Clauss et al., 2008شوند )
های مختلف بیهوشی با میرسن و ها در زمانشاخص

تغییری نداشتند. نتایج مشابهی توسط  یوجینول
Mohammadizarajabad  ( در 2009)و همکاران

های مخلتف میخک ماهی مشاهده شد و غلظتفیل
آالی رنگین ها نداشت. در قزلاثری بر این شاخص

کمان و کپور معمولی نیز بیهوشی با روغن میخک اثری 
نداشت  MCHCو  MCV ،MCHهای بر شاخص

(Velisek et al., 2005a, b ،از طرفی .)Hoseini 

نشان دادند که بیهوشی Ghelichpour (2012 )و 
، و افزایش MCVطوالنی مدت با میخک باعث کاهش 

MCH  وMCHC شود ولی بیهوشی سریع اثر می

 ها نداشت. داری بر این شاخصمعنی
های سفید خون نقش مهمی در دفاع از گلبول

دارند و تغییرات آنها نشان زا بدن در برابر عوامل بیماری
دهنده وضعیت سالمت و استرس در ماهی است 

(Barton, 2002در این تحقیق یوجینول در زمان .)-

های سفید نداشت های مختلف اثری بر تعداد گلبول
ولی افزایش زمان بیهوشی با میرسن باعث کاهش 

هد دهای سفید شد. این نتایج نشان میتعداد گلبول
های مختلف اثر خاصی بر استرس زمان که یوجینول در
آال ندارد ولی افزایش زمان بیهوشی با و سالمت قزل

میرسن ممکن است باعث کاهش سالمت و بروز 
های استرس در در ماهی شود. ولی گرچه تعداد گلبول

ثانیه کاهش  600سفید در تیمار میرسن در زمان 
ات عیافت، ولی اختالفی با تیمار یوجینول نداشت. مطال

های اند که یوجینول در زمانپیشین نیز نشان داده
های سفید در داری بر تعداد گلبولمختلف اثر معنی

 ;Velisek et al., 2005a, bماهیان مختلف ندارد )

Hoseini and Ghelichpour, 2012; 

Mohammadizarajabad et al., 2009 همچنین .)
فتراقی داری روی شمارش ادر این مطالعات اثر معنی

های سفید نیز مشاهده نشد که با نتایج تحقیق گلبول
 حاضر همخوانی دارد. 
شود که افزایش زمان گیری میدر نهایت نتیجه

بیهوشی با یوجینول و میرسن باعث افزایش تعداد 
ه تواند نشانشود که میگلبول قرمز و هموگلوبین می

رسد که نظر میبروز استرس باشد. همچنین، به
ثانیه  60-600بیهوشی با میرسن و یوجینول در زمان 

 آثار منفی خاصی در ماهی نداشته باشد. 
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