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مقایسه شاخصهای خونشناسی در ماهی قزلآالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissپس از بیهوشی با میرسن و یوجینول
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علی طاهری میرقائد* ،1مهیار یساری ،2سید سعید میرزرگر ،1سید مرتضی حسینی

 .1دانشیار گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری گروه بهداشت آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار پژوهشی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات
ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان ،ایران.
تاریخ دریافت1396/10/21 :

تاریخ تصویب1397/3/7 :

چکیده
میرسن مادهای است که در ترکیب گیاهان مختلف وجود داشته و اثرات مثبتی بر سالمت دارد .خاصیت بیهوش کنندگی میرسن در ماهیها
تایید شده است ولی اثر آن بر شاخصهای خونشناسی بررسی نشده است .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر بیهوشی با میرسن بر شاخصهای
خونشناسی ماهی قزلآالی رنگین کمان در مقایسه با یوجینول است .در این مطالعه  240قطعه ماهی قزل آالی رنگین کمان  300گرمی
مورد استفاده قرار گرفت .ماهیها به مدت  300 ،180 ،60و  600ثانیه با میرسن و یوجینول بیهوش شدند .برای بیهوشی در این زمانها،
غلظتهای  19 ،30 ،81و  10میلیگرم در لیتر یوجینول و  177 ،251 ،531و  111میلیگرم در لیتر استفاده شد .پس از بیهوشی از
ماهیها خونگیری بهعمل آمد .شاخصهای خونشناسی شامل تعداد گلبولهای خون ،شمارش افتراقی گلبولهای سفید ،هموگلوبین،
هماتوکریت MCH ،MCV ،و  MCHCمحاسبه و بین تیمارها مقایسه شد .نتایج نشان داد که در هر دو تیمار یوجینول و میرسن ،افزایش
زمان بیهوشی باعث افزایش معنیدار در میزان هموگلوبین و تعداد گلبولهای قرمز گردید .کمترین مقدار مربوط به زمان  60ثانیه بود .در
تیمار میرسن با افزایش زمان بیهوشی ،تعداد گلبولهای سفید کاهش یافت و اختالف معنیداری بین زمان  60و  600ثانیه وجود داشت.
ولی اختالف معنیداری در درصد لنفوسیتها ،نوتروفیلها ،مونوسیتها و ائوزینوفیلها و  MCH ،MCVو  MCHCوجود نداشت .در نهایت
نتیجهگیری می شود که افزایش زمان بیهوشی با یوجینول و میرسن باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و هموگلوبین میشود که میتواند نشانه
بروز استرس باشد .همچنین ،بهنظر میرسد که بیهوشی با میرسن و یوجینول در زمان  60-600ثانیه آثار منفی خاصی در ماهی نداشته
باشد.
واژگان کلیدی :ماهی ،بیهوشی ،خونشناسی ،میرسن ،یوجینول.
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 .1مقدمه
بیهوشی یک ابزار مناسب جهت سهولت
دستکاری ،جراحی ،حمل و نقل و نمونهبرداری در
آبزیان است .طی فرآیند بیهوشی ،ماهیان بهصورت
موقتی تحرکپذیری خود را از دست داده و بیحرکت
میشوند و به همین دلیل ،کار با آنها سادهتر میشود.
رایجترین روش بیهوشی آبزیان ،غوطهوری در محلول
بیهوش کننده است که طی آن مواد بیهوش کننده از
آبشش و پوست ماهی جذب شده و وارد جریان خون
میشوند .ماهیان پس از قرار گرفتن در معرض مواد
بیهوش کننده ،یکسری واکنشهای رفتاری خاصی از
خود نشان میدهند .این پاسخهای رفتاری در گونههای
مختلف ،اندکی با هم تفاوت دارند .به هر یک از این
پاسخهای رفتاری ،مرحله بیهوشی گفته میشود .تعداد
این مراحل بین  5-6متغیر است ( Keene et al.,
 .)1998; Hoseini et al., 2015مراحل بیهوشی
مختلف ،کاربردهای متفاوتی دارند .مثال برای حمل و
نقل ماهی بههمراه مواد بیهوش کننده ،ماهی باید در
مرحله دو بیهوشی باشد که در این مرحله تحریک-
پذیری ماهی کم میشود ولی ضربان آبششی نرمال
است .برای دستکاری ماهی (مثل ثبت طول و وزن یا
جابجایی تانک) ،مرحله سه بیهوشی مناسب است که
طی آن ماهی تعادل خود را از دست داده است .برای
نمونهبرداری ،ماهی باید در مرحله  4بیهوشی (بیهوشی
عمیق) باشد که در این مرحله رفلکس عضالنی نیز قطع
میشود.
مواد بیهوشکننده زیادی جهت بیهوشی ماهیان
وجود دارد که به دو دسته مواد شیمیایی و مواد طبیعی
تقسیم میشوند .تریکائین متان سولفونات
( ،)MS222فنوکسی اتانول و بنزوکائین از جمله مواد
بیهوشکننده شیمیایی پر مصرف در آبزیان هستند.
مواد طبیعی در واقع عصاره گیاهان مختلف یا مواد
موثره آنها هستند که رایجترین آنها عصاره میخک
است .ماده موثره عصاره میخک ،یوجینول است.
خاصیت بیهوش کنندگی عصاره میخک و یوجینول در
گونههای مختلفی ثابت شده است .عصاره میخک
محصول عصارهگیری غنچه درخت Eugenia
 caryophyllataمیباشد ( Guimarães et al.,
 .)2013این ماده یک بیحس کننده موضعی است و

مکانیسم بیهوشکنندگی آن در ماهی چندان شناخته
شده نیست ولی بیان شده است که این ماده باعث
کاهش فعالیت سیستم عصبی مرکزی میشود
( .)Stoskopf and Posner, 2008غلظت 25-60
میلی گرم بر لیتر از این ماده شیمیایی جهت بیهوشی
ماهی استفاده میشود ،ولی وقتی بیهوشی سریع
مدنظر باشد از غلظت  100میلی گرم بر لیتر استفاده
میشود ( .)Stoskopf and Posner, 2008قابلیت
بیهوشکنندگی این ماده در گونه های زیادی مطالعه و
تایید شده است ( ;Velisek et al., 2005a, b
;Roubach et al., 2005; Park et al., 2009
.)Hajek et al., 2006

اخیراً مطالعات زیادی در خصوص بررسی
خاصیت بیهوشکنندگی عصاره گیاهان مختلف انجام
شده است که بیشتر آنها روی گیاهانی مثل Lippia
 albaو  Aloysia triphyllaانجام شده و مشخص
شده که این مواد عالوه بر خاصیت بیهوشکنندگی
اثرات مثبتی بر سالمت ماهی (مثل کاهش استرس و
بهبود سیستم آنتیاکسیدانی) دارند ( Gressler et
;al., 2014; Parodi et al., 2012, 2014
 .)Zeppenfeld et al., 2014از طرفی ،ترکیب عصاره

گیاهان با توجه به سن ،موقعیت جغرافیایی ،زمان
برداشت و روش استخراج عصاره تغییر میکند که می-
تواند بهطور قابل توجهی خاصیت بیهوشکنندگی آن
را تغییر دهد ( .)Tondolo et al., 2013به همین
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)،
لینالول (ماده موثره گیاه  )L. albaدر برخی گونههای
ماهی مشخص شده است ( Mazandarani and
Hoseini, 2017; Taheri Mirghaed et al.,
.)2016

میرسن یک مونوترپن غیرحلقوی است که در
گیاهان مختلفی از جمله ،Spilanthes acmella
،Humulus lupulus ،Cannabis sativa
 Houttuynia cordataو Houttuynia emeiensis
یافت میشود ( ;Sharpe and Laws, 1981
.)Baruah and Leclercq, 1993; Lu et al., 2006
این ماده دارای خاصیت تسکین درد ،آنتی اکسیدانی و
ضدالتهابی است ( Rao et al., 1990; Souza et al.,
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 )2003و خاصیت بیهوشکنندگی آن در ماهی کپور
معمولی ( )Taheri Mirghaed et al., 2016و قزل-
آالی رنگین کمان ( Taheri Mirghaed et al.,
 )2018به اثبات رسیده است .بر این اساس ،میرسن در
غلظت  150-1200میکرولیتر بر لیتر باعث بیهوشی
ماهی کپور انگشت قد در مدت زمان  42-594ثانیه
میشود .همچنین 111-531 ،میکرولیتر بر لیتر
میرسن باعث بیهوشی قزلآالی رنگین کمان (300
گرمی) در زمان  60-600ثانیه میشود.
مطالعات خونشناسی یکی از مهمترین ابزارها
در ارزیابی وضعیت سالمت ماهی هستند ( Clauss et
 .)al., 2008به همین دلیل ،در تحقیقات مختلف از
مطالعات خونشناسی جهت ارزیابی سالمت ماهی پس
از بیهوشی با مواد مختلف استفاده شده است و نتایج
این مطالعات نشان داده است که روشهای مختلف
بیهوشی و مواد بیهوش کننده مختلف اثرات متفاوتی
بر شاخصهای خونشناسی دارند ( Hoseini and
;Ghelichpour, 2012; Velisek et al., 2005a, b
.)Velisek et al., 2007

با توجه به اینکه هیچ اطالعاتی از اثر بیهوشی
با میرسن بر شاخصهای خونشناسی ماهیها وجود
ندارد ،هدف از این تحقیق بررسی اثر بیهوشی با
میرسن و یوجینول در زمانهای مختلف بر شاخصهای
خونشناسی ماهی قزلآالی رنگین کمان بود.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه ماهی و سازگاری با شرایط آزمایشگاهی
در این تحقیق از  240قطعه ماهی قزلآالی
رنگین کمان  300گرمی استفاده شد .ماهیان با تراکم
 20قطعه در  12مخزن  300لیتری ذخیره سازی
شدند .ابتدا ماهیان به مدت  2هفته با شرایط
آزمایشگاهی سازگار شدند که در این مدت روزانه دوبار
توسط غذای تجاری (فرادانه  )GFT2تغذیه شدند.
جریان آب  1لیتر بر ثانیه جهت نگهداری ماهیان برقرار
بود .همچنین ،برای هوادهی مداوم مخازن از سنگ هوا
و پمپ هوا استفاده شد .در این دوره ،دما pH ،و
اکسیژن محلول آب به ترتیب  11/5درجه سانتیگراد،
 7/8و  7/8میلی گرم بر لیتر بود .همچنین ،برای حفظ
کیفیت آب ،هر روز بقایای غذا و فضوالت ماهی سیفون

شد.

 .2.2تعیین اثر بیهوشی بر شاخصهای خون-
شناسی
به این منظور ،ماهیها به مدت 300 ،180 ،60
و  600ثانیه با میرسن و یوجینول بیهوش شدند .برای
بیهوشی در این زمانها ،غلظتهای  19 ،30 ،81و 10
میلی گرم در لیتر یوجینول و  177 ،251 ،531و 111
میلی گرم در لیتر استفاده شد ( Taheri Mirghaed
 .)et al., 2018برای بیهوشی از مخازن  100لیتری
استفاده شد و تعداد  6ماهی برای هر غلظت از هر یک
از مواد بیهوش کننده نمونهبرداری شدند .این شش
ماهی بهصورت یکجا صید و به مخزن بیهوشی منتقل
شدند و پس از گذشت مدت زمان مورد نظر (که طی
آن ماهی به بیهوشی عمیق میرسید) با استفاده از
سرنگ هپارینه و از ناحیه ورید دمی خونگیری از
ماهیان انجام شد .نمونههای خون در تیوبهای
جداگانه ریخته شده و بالفاصله برای مطالعات خون-
شناسی استفاده شدند.

 .3.2مطالعات خونشناسی
تعداد سلولهای قرمز و سفید ،هماتوکریت،
هموگلوبین و شمارش افتراقی گلبولهای سفید با
استفاده از روشهای استاندارد تعیین شد ( Blaxhall,
 .)1972; Bain et al., 2006حجم متوسط گلبول
قرمز ( ،)MCVهموگلوبین متوسط گلبول قرمز
( )MCHو غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز
( )MCHCبراساس رابطههای 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(%

 .4.2تجزیه و تحلیل آماری
پراکنش نرمال دادهها توسط آزمون Shapiro-

 Wilkتائید شد .دادههای مدت زمان بیهوشی و به-
هوش آمدن با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس
یک طرفه و آزمون  LSDتجزیه و تحلیل شدند .معنی-
داری در سطح  P<0.05بررسی گردید .دادهها به
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شکل  - 1اثر بیهوشی با یوجینول و میرسن در زمانهای
مختلف بر هموگلوبین ،هماتوکریت و تعداد گلبولهای قرمز
ماهی قزلآالی رنگین کمان .حروف مختلف نشانه اختالف
معنیدار بین تیمارها است.

صورت میانگین±انحراف معیار ارائه شدند .کلیه تجزیه
و تحلیلهای آماری در نرمافزار  SPSSنسخه 22
انجام شد.

 .3نتایج
اثر بیهوشی با یوجینول و میرسن در زمانهای
مختلف بر هموگلوبین ،هماتوکریت و تعداد گلبول قرمز
در شکل  1ارائه شده است .در هر دو تیمار یوجینول و
میرسن ،افزایش زمان بیهوشی باعث افزایش معنیدار
در میزان هموگلوبین و تعداد گلبولهای قرمز شد و
کمترین مقدار مربوط به زمان  60ثانیه بود .مواد

بیهوشی مختلف و زمان بیهوشی اثری بر درصد
هماتوکریت نداشتند.
نتایج مربوط به  MCH ،MCVو  MCHCدر
شکل  2ارائه شده است .بر اساس نتایج ،اختالف معنی-
داری در این معیارها بین تیمارهای مختلف مشاهده
نشد .نتایج مربوط به تعداد گلبولهای سفید و شمارش
افتراقی آنها در شکل  3ارائه شده است .در تیمار
یوجینول اختالف معنیداری بین زمانهای مختلف
مشاهده نشد ولی در تیمار میرسن با افزایش زمان
بیهوشی ،تعداد گلبولهای سفید کاهش یافت و
اختالف معنیداری بین زمان  60و  600ثانبه وجود
داشت .ولی اختالف معنیداری در درصد لنفوسیتها،
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شکل  - 2اثر بیهوشی با یوجینول و میرسن در زمانهای
مختلف بر  MCH ،MCVو  MCHCدر ماهی قزلآالی
رنگین کمان .حروف مختلف نشانه اختالف معنیدار بین
تیمارها است.

نوتروفیلها ،مونوسیتها و ائوزینوفیلها مشاهده نشد.

 .4بحث و نتیجهگیری

اخیراً تمایل زیادی جهت یافتن مواد بیهوش-
کننده گیاهی جهت بیهوشی ماهی به وجود آمده است
که دلیل آن اثرات مثبت مواد گیاهی (خواص آنتی-
اکسیدانی و ضد استرسی) در ماهی است ( Gressler
 .)et al., 2014با این حال نیاز است که کارایی مواد
جدید در مقایسه با مواد بیهوشکننده موجود مقایسه
شود .در این تحقیق ،یوجینول بهعنوان یک بیهوش-
کننده گیاهی پرمصرف انتخاب شد تا خاصیت بیهوش-
کنندگی میرسن با آن مقایسه شود .همچنین ،از آنجا

که خاصیت بیهوشکنندگی مواد تحت تاثیر عوامل
مختلفی مثل دمای آب ،گونه ماهی و اندازه ماهی است
( ،)Taheri Mirghaed et al., 2016ضروری است
که مقایسه بین مواد مواد بیهوشکننده تحت شرایط
یکسان صورت پذیرد .به همین دلیل در این تحقیق اثر
میرسن و یوجینول در شرایط یکسان با یکدیگر مقایسه
شد.
مطالعات خونشناسی ابزاری مناسب برای
ارزیابی وضعیت سالمت ،استرس و ایمنی ماهی هستند
( .)Clauss et al., 2008گلبولهای قرمز نقش اصلی
در رساندن اکسیژن به بافتها و خروج دی اکسیدکربن
از طریق آبشش دارند و به همین دلیل هرگونه تغییر
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شکل  - 2اثر بیهوشی با یوجینول و میرسن در زمانهای
مختلف بر تعداد گلبولهای سفید ،و درصد لنفوسیتها،
نوتروفیلها ،مونوسیتها و ائوزینوفیلها در ماهی قزلآالی
رنگین کمان .حروف مختلف نشانه اختالف معنیدار بین
تیمارها است.
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در وضعیت اکسیژنرسانی و دفع دیاکسیدکربن باعث
تغییراتی در میزان هموگلوبین و تعداد گلبولهای قرمز
خون میشود ( .)Clauss et al., 2008در این مطالعه
افزایش زمان بیهوشی باعث افزایش مقدار هموگلوبین،
هماتوکریت و تعداد گلبولهای قرمز خون شد .این
تغییرات میتواند به دلیل استرس ناشی از بیهوشی و
نیز افزایش نیاز به اکسیژن در شرایط بیهوشی باشد
( .)Bonga, 1997مواد بیهوش کننده باعث کاهش
ضربان آبششی در ماهی میشوند به همین دلیل ماهی
با کمبود اکسیژن روبرو شده و برای جبران آن ظرفیت
حمل اکسیژنی را با افزایش تعداد گلبول قرمز و
هموگلوبین افزایش میدهد ( Hoseini and
 .)Ghelichpour, 2012مطالعات مختلفی به بررسی
اثر مواد بیهوش کننده و مدت زمان بیهوشی بر
شاخصهای خونشناسی و بیوشیمیایی ماهی
پرداختهاند Mohammadizarajabad .و همکاران
( )2009و )2012( Hoseini and Ghelichpour
گزارش کردند که افزایش زمان بیهوشی توسط میخک
در فیلماهی باعث افزایش تعداد گلبول قرمز،
هماتوکریت و هموگلوبین شد .همچنین ،افزایش زمان
بیهوشی با میخک باعث افزایش شاخصهای استرس
در خون فیلماهی میشود (.)Hoseini et al., 2011
از طرفی Velisek ،و همکاران ( )2005aنشان دادند
که بیهوشی اثر معنیداری بر شاخصهای خونشناسی
قزلآالی رنگین کمان ندارد.
شاخصهای  MCH ،MCVو  MCHCتابع
تعداد گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت
هستند و برای تشخیص انواع کمخونی استفاده می-
شوند ( .)Clauss et al., 2008در مطالعه حاضر ،این
شاخصها در زمانهای مختلف بیهوشی با میرسن و
یوجینول تغییری نداشتند .نتایج مشابهی توسط
 Mohammadizarajabadو همکاران ( )2009در
فیلماهی مشاهده شد و غلظتهای مخلتف میخک
اثری بر این شاخصها نداشت .در قزلآالی رنگین
کمان و کپور معمولی نیز بیهوشی با روغن میخک اثری
بر شاخصهای  MCH ،MCVو  MCHCنداشت
( .)Velisek et al., 2005a, bاز طرفیHoseini ،
و  )2012( Ghelichpourنشان دادند که بیهوشی
طوالنی مدت با میخک باعث کاهش  ،MCVو افزایش
 MCHو  MCHCمیشود ولی بیهوشی سریع اثر

معنیداری بر این شاخصها نداشت.
گلبولهای سفید خون نقش مهمی در دفاع از
بدن در برابر عوامل بیماریزا دارند و تغییرات آنها نشان
دهنده وضعیت سالمت و استرس در ماهی است
( .)Barton, 2002در این تحقیق یوجینول در زمان-
های مختلف اثری بر تعداد گلبولهای سفید نداشت
ولی افزایش زمان بیهوشی با میرسن باعث کاهش
تعداد گلبولهای سفید شد .این نتایج نشان میدهد
که یوجینول در زمانهای مختلف اثر خاصی بر استرس
و سالمت قزلآال ندارد ولی افزایش زمان بیهوشی با
میرسن ممکن است باعث کاهش سالمت و بروز
استرس در در ماهی شود .ولی گرچه تعداد گلبولهای
سفید در تیمار میرسن در زمان  600ثانیه کاهش
یافت ،ولی اختالفی با تیمار یوجینول نداشت .مطالعات
پیشین نیز نشان دادهاند که یوجینول در زمانهای
مختلف اثر معنیداری بر تعداد گلبولهای سفید در
ماهیان مختلف ندارد ( ;Velisek et al., 2005a, b
;2012

Ghelichpour,

and

Hoseini

 .)Mohammadizarajabad et al., 2009همچنین
در این مطالعات اثر معنیداری روی شمارش افتراقی
گلبولهای سفید نیز مشاهده نشد که با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد.
در نهایت نتیجهگیری میشود که افزایش زمان
بیهوشی با یوجینول و میرسن باعث افزایش تعداد
گلبول قرمز و هموگلوبین میشود که میتواند نشانه
بروز استرس باشد .همچنین ،بهنظر میرسد که
بیهوشی با میرسن و یوجینول در زمان  60-600ثانیه
آثار منفی خاصی در ماهی نداشته باشد.
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