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چکیده
همزمان با افزایﺶ نیاز مراکز تکﺜیر و پرورش آبزیان بﻪ بیﻬوش کنندههایی با کارایی باال ،استفاده از مواد و ترکیبات ﺟدید
مﻄالعﻪ و بررسی میشود .در همین راستا ،در مﻄالعﻪ حاضر از اسانس نعناع ( )Mentha spicataبرای بیﻬوشی ماهی
سفیدک سیستان ( )Schizothorax zarudnyiبا وزن متوسط  90/97 ± 38/26گرم استفاده شد .ماهیها بﻪ پنج تیمار
(هر تیمار هفت ماهی) تقسیم شدند .تیمار شاهد در معرض ماده بیﻬوش کننده قرار نگرفت .ماهی های چﻬار تیمار دیگر با
غلظتهای  350 ،250 ،200و  500میلیگرم در لیتر بﻪ روش غوطﻪوری بیﻬوش شدند .مدت زمان مراحل مختلف بیﻬوشی و
احیاء بررسی شد .نتایج نشان داد افزایﺶ غلظت ماده بیﻬوش کننده موﺟب کاهﺶ مدت زمان رسیدن بﻪ بیﻬوشی می شود.
کمترین و بیشترین زمان رسیـدن بﻪ بیﻬوشی کامــل در تیمـارهای  500و  200میلیگرم در لیتر و بﻪ ترتیب پــس از
 88/17 ± 22/52و  161/00 ± 38/20ثانیﻪ بود .کمـترین زمان احیاء مربوط بﻪ تیمـار  200میلیگرم در لیتر بﻪ مـدت
 180/00 ± 97/35ثانیﻪ بود .آزمایﺶ سمیت حاد نشان داد کﻪ  96 LC50ساعتﻪ اسانس نعناع در ماهی سـفیدک 129/58
میلیگرم در لیتر است .با توﺟﻪ بﻪ نتایج بﻪ دست آمده در این پژوهﺶ ،اسانس نعناع بﻪ عنوان یک ماده بیﻬوش کننده بیخﻄر
در غلظت  200میلیگرم در لیتر کارایی مناسبی برای ماهی سفیدک سیستان دارد.
کلمات کلیدی :بیﻬوشی ،ماهی سفیدک ،نعناع ()Mentha spicata
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مقدمه
ماهیها هنگام دستکاری و ﺟابـﻪﺟـایی بـﻪ آسـانی دچـار
استرس ،ﺟراحت و حتی مرگ میشوند .لذا در آبزیپروری
برای انجام اعمال مختلفی از قبیل رقمبندی ،حمل و نقل،
عالمــتگــذاری ،تزری ـ هورمــون و تخــمکشــی ،معاینــﻪ
بﻬداشتی ،اندازهگیری وزن و طـول ،خـونگیـری و برخـی
ﺟراحیها کﻪ بﻪ ناچار ماهیهـا در معـرض دسـتکـاری و
ﺟابﻪﺟایی قرار می گیرنـد ،از بیﻬوشـی اسـتفاده مـیشـود
( .)Velisek et al. 2006بیﻬوشـی بـﻪ معنـی از دسـت
دادن احسـاس یـا ایجـاد بـیحسـی اسـت و مـیتوانــد در
برگیرنده حاالت مختلفی مانند تسکین ،بیﻬوشی عمومی و
تخدیر باشد .بیﻬوشی عمومی با تـثثیر روی آکسـون هـای
عصبی ،رهاسازی میانجیها ،تثثیر بر قابلیت تحریکپذیری
غشاء سلولی و یا ترکیب آنﻬا موﺟـب مختـل شـدن همـﻪ
ﺟانبﻪ دستگاه اعصاب مرکـزی را فـراهم مـیآورد ( Ross
.)and Ross, 2008
یک داروی بیﻬوشی ایدهآل بایستی واﺟد ویژگیهایی
مانند القای سریع بیﻬوشی و با حداقل استرس ،استفاده
آسان ،تثثیر در دوزهای پایین ،سمی نبودن برای کاربر،
قابلیت حاللیت مﻄلوب در آب ،نداشتن پایداری شیمیایی
زیاد ،ارزان بودن ،تجزیﻪ سریع در محیط و سوخت و ساز
سریع در بدن ماهی باشد (غفاری و همکاران،
Coyle et al. 2004; Ross and Ross, 1392
;.)2008
ماهی سفیدک سیستان ()Schizothorax zarudnyi
متعل بﻪ خانواده کپور ماهیان یک گونﻪ مﻬم بومی است
کﻪ در ایران تنﻬا در منﻄقﻪ سیستان وﺟود دارد .این گونﻪ
مورد توﺟﻪ و عالقﻪ شدید مردم قرار دارد و در سالهای
اخیر تکﺜیر مصنوعی و تولید بچﻪ ماهی آن در راستای
بازسازی ذخایر با موفقیت انجام شده است ( Gharaei et
.)al. 2011
تاکنون اثر بیﻬوشی مواد مختلف گیاهی برای ماهی
مﻄالعـﻪ شـده اسـت .اثر بیﻬـوشـی آویشـن شـیـرازی
( )Zataria multiflora Boissبر ماهی آزاد دریای
خزر ( )Salmo trutta caspiusو قزلآالی رنگین
کمان پرورشی ( )Oncorhynchus mykissمﻄالعﻪ
شده است .بر اساس نتایج این مﻄالعﻪ اسانس آویشن
شیرازی دارای اثرات بیﻬوش کنندگی است ،ولی بﻪ دلیل
ایجاد عوارض شدید تنفسی غیر قابل برگشت و ناهنجاری

شکلی ماهی ،بﻪ کارگیری آن در مقایسﻪ با مواد بیﻬوش
کننده دیگر توصیﻪ نشده است (شریف روحانی و همکاران،
 .)1386از پودر گل میخک با غلظت  0/7گرم در لیتر
برای بیﻬوشی فیل ماهیان  4سالﻪ استفاده شده است
(حالﺟیان و همکاران .)1390 ،تثثیر اسانس گیاه لرگ
( )Pterocarya fraxinifoliaبﻪ عنوان یک ماده
بیﻬوش کننده بر روی کپور معمولی مﻄالعﻪ شده است و
بر اساس نتایج آن ،عصاره متانولی این گیاه با غلظت 100
و  200میلیگرم در لیتر تثثیر قابل توﺟﻬی در بیﻬوشی
ماهیهای کپور  90گرمی داشتﻪ است (کیﻬانی و
همکاران.)1392 ،
گیــاه نعنــاع ( )Mentha spicataمتعل ـ بــﻪ خــانواده
 Lamiaceaeگیـــاهی محکـــم و پایاســـت کـــﻪ تمـــام
قسمتهای آن بوی معﻄر قوی و نافذ همراه با طعم تنـد و
خنک کننده دارد .در ایران در اکﺜر نقاط میتوان این گیاه
را کشت کرد .گیاه نعناع در طب سنتی مصـار متنـوعی
داشتﻪ و بﻪ عنوان تقویت کننده معده ،ضد درد ،ضد تشنج
و آرام کننده اعصاب از آن استفـاده میشود .اسانس نعناع
دارای خواص ضد قـارچی و قـار کشـی در برابـر برخـی
قار های پوستی در انسان است (.)Adam et al. 1998
مﻄالعات متعدد کارایی نعناع را در کاهﺶ تﻬوع و استفراغ
پــس از عمــل ﺟراحــی ( ،)Tate, 1997تﻬــوع ناشــی از
شیمیدرمانی ( ،)Buckle, 2003تشـنجهـای مـزمن در
حین کولونوسـکوپی ( ;Leicester and Hunt, 1982
 )Asoa et al. 2001و پـــس از ﺟراحـــی رودهای
( )McKenzie and Gallacher, 1989در انسـان بـﻪ
اثبات رسانده اند .اسانس نعناع در مبارزه بـا آفـات گیـاهی
نیز قابل استفاده است (فﻬیم و همکـاران .)1389 ،اسـانس
نعنــاع بــﻪ عنــوان بیﻬــوش کننــده دارای مزایــایی ماننــد
صرفﻪ ﺟویی در زمان و القـای بیﻬوشـی بـا غلظـت پـایین،
قیمت ارزان است و بﻪ احتمال زیـاد عواقـب سـویی ماننـد
سرطانزایی و ﺟﻬﺶزایی را کﻪ در برخـی مـواد شـیمیایی
دیده می شود ،را ندارد .گونﻪهـای مختلـف نعنـاع (ﺟـنس
 )Menthaارزش دارویــی ،خــواص ضــدعفونی کننــده و
ضدمیکروبی در طب سنتی و کاربرد در آشپزی بـﻪ خـاطر
طعــم و بویشــان دارنــد ( .)Bremnes, 2002ترکیبــات
شیمیایی اسانس نعناع در ﺟدول  1آورده شـده اسـت27 .
ترکیب در این گیاه شناسایی شده اسـت کـﻪ  %92/4کـل
اسانس را شامل میشـود ،کـارون ( )carvoneبـا  49/5و
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منتون ( )menthoneبا  ،%21/9ترکیبات اصـلی اسـانس
این گیاه را تشکیل میدهنـد (.)Soković et al. 2009
مﻬمترین مﻄلبی کﻪ در مورد اسانس نعناع بﻪ اثبات رسیده
است ،خصوصیات ضد قارچی آن است ( Soković et al.
 )2009کﻪ خصوصیتی بسیار مﺜبت بـرای بﻬـرهگیـری در
ماهی محسوب می شود .خصوصیت ضدقارچی باالی M.
 spicataبﻪ علت وﺟود مادهای بﻪ نام کارون در ترکیبـات
آن است کﻪ فعالیت ضدقارچی باالیی دارد ( Soković et
 .)al. 2009البتﻪ این موضوع کﻪ آیا با غلظت و مدتی کـﻪ
ماهی در معرض اسانس نعناع برای بیﻬوشی قرار میگیرد،
ویژگی ضدقارچی آن اعمال میشود یا خیر ،نیاز بﻪ بررسی
دارد ،ولی بﻪ هر حال یک ویژگی مﺜبت محسوب میشود.
با توﺟﻪ بـﻪ انجـام موفقیـتآمیـز تکﺜیـر مصـنوعی مـاهی
سفیدک سیستان در سـالهـای اخیـر و ضـرورت توسـعﻪ
تکﺜیر و پرورش این ماهی ،هد از مﻄالعﻪ حاضـر تعیـین
میزان کارایی اسانس نعناع بـﻪ عنـوان یـک مـاده بیﻬـوش
کننده ارزان قیمت و در دسترس و نیـز تنـوع بخشـی بـﻪ
مواد بیﻬوش کننده موﺟود برای استفاده در مراکـز تکﺜیـر
ماهی سفیدک سیستان بود.
جدول  -1ترکیب اسانس نعناع مورد استفاده در تحقیق
حاضر (.)Soković et al. 2009
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مواد و روشها
تعیین غلظت کشنده  96ساعته
آزمایﺶ سـمیت حـاد 1طبـ راهنمـای  OECDشـماره
 203انجام شد .بر اساس ایـن راهنمـا بـرای انجـام تسـت
سمیت مواد ،ماهیها بﻪ مدت  96ساعت در معـرض مـاده
مورد نظر قرار گرفتنـد .در ایـن دوره زمـانی مـرگ و میـر
مـــاهیهـــا پـــس از  72 ،48 ،24و  96ســـاعت ثبـــت و
غلظــتهــایی کــﻪ  %50مــاهی را مــیکشــد ،تعیــین شــد
(.)OECD, 1992
ابتدا ماهیها در پنج غلظـت  300 ،200 ،100 ،50و 400
میلیگرم در لیتر اسانس نعناع و یک تیمـار شـاهد بـدون
اسانس با سﻪ تکرار (هر تکرار هفت ماهی) قرار داده شدند.
پس از  24ساعت کلیﻪ ماهیهای تیمارهـای  300 ،200و
 400میلیگرم در لیتر تلـف شـدند و در تیمارهـای  50و
 100تلفاتی مشاهده نشد .بﻪ همین دلیل پنج تیمـار بـین
 100و  200انتخاب شـد ( 170 ،150 ،130 ،110و 190
میلیگرم در لیتر) .تعداد ماهیهای زنده و تلفـات آنﻬـا در
هر  24ساعت بﻪ مدت  96ساعت ثبت شد.
آزمایش بیهوشی
تعداد  55عـدد مـاهی سـفیدک سیسـتان از یـک مزرعـﻪ
پرورش ماهی در منﻄقﻪ سیسـتان تﻬیـﻪ و توسـط مخـزن
مجﻬز بﻪ کپسـول اکسـیژندار بـﻪ آزمایشـگاه پژوهشـکده
تاالب بینالمللی هامون دانشگاه زابل منتقل شدند .از بـین
این ماهیان ،تعداد  30عدد بچﻪ ماهی بﻪ صـورت تصـادفی
ﺟدا شده و وزن و طول آنﻬا اندازهگیری شد .وزن متوسـط
ایــن ماهیـــان  90/97 ± 18/26گــرم و ط ــول متوس ــط
 22/05 ± 2/90سانتیمتر بود .ماهیان بﻪ صورت تصـادفی
در پنج تیمار شﺶتایی مجزا و درون مخـازن  300لیتـری
نگﻬداری شدند .در طول مدت نگﻬداری فاکتورهـای مﻬـم
فیزیکی و شیمیایی آب تانکها شامل دما pH ،و اکسیژن
محلــول انــدازهگیــری و ثبــت شــد و در طــی آزمــایﺶ در
شرایط بﻬینﻪ حفظ شدند .برای القای بیﻬوشـی از اسـانس
نعناع ساخت شرکت باریج اسانس کاشان استفاده شد.
تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد و چﻬـار تیمـار آرام
بخشی و بیﻬوشی (هر تیمار  7عدد ماهی) بـا غلظـتهـای
 350 ،250 ،200و  500میلیگرم در لیتر بودند .ماهیـان
Acute toxicity
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تیمــار شاه ــد در معــرض مــاده بیﻬوشــی قــرار نگرفتنــد.
ماهـیهای هر تیمار یک روز قبل از انجـام آزمـایﺶ بـرای
عادتپذیری بﻪ درون تانک محل آزمایﺶ قرار داده شـدند.
ماهیان بﻪ شیوه حمام در آکواریومی بﻪ ظرفیت  40لیتر بﻪ
آرام بخشی رسـیده و در نﻬایـت بیﻬـوش شـدند و پـس از
ایجــاد بیﻬوشــی کامــل و احیــاء در مخــازن حــاوی آب
اکسیژندار ،بﻪ تانکهای مربوطﻪ منتقل شدند .زمـانهـای

رسیدن بﻪ مراحل مختلـف بیﻬوشـی و احیـاء (ﺟـدول )2
توسط زمانسنج با دقت دهم ثانیﻪ ثبت شد.
خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در طـول مـدت نگﻬـداری
ماهیها و انجام آزمـایﺶ تقریبـا ثابـت و در حـد مﻄلـوب
(دمـــای آب  23-24درﺟـــﻪ ســـانتیگراد 7/8-5 pH ،و
اکسیژن محلول  %60تا  %70اشباعیت) حفظ شد.

جدول  -2مراحل بیهوشی (اصالح شده از  McFarland, 1959و  )Jolly et al. 1972و بازگشت از بیهوشی در ماهیان
(اصالح شده از .)Hikasa et al. 1986

مراحل بیﻬوشی

تسکین ﺟزئی

از دست دادن ﺟزئی واکنﺶ بﻪ تحریک بینایی و لمس بیرونی؛ حرکت سرپوش آبششی
اندکی کاهﺶ مییابد؛ تعادل متعار

تسکین عمی

از دست دادن کامل واکنﺶ بﻪ تحریک خارﺟی بﻪﺟز اعمال فشار قوی ،کاهﺶ ﺟزئی
حرکت سرپوش آبششی؛ تعادل متعار

عدم تعادل ﺟزئی

شنای نامنظم؛ افزایﺶ حرکت سرپوش آبششی؛ فقط واکنﺶ بﻪ لمس قوی و تحریک
لرزشی

عدم تعادل کامل

از دست دادن کامل تعادل؛ حرکت سرپوش آبششی کم ولی منظم؛ از دست دادن واکنﺶ
نخاعی

بیﻬوشی سبک

از دست دادن کامل واکنﺶپذیری؛ حرکات سرپوش آبششی کم و نامنظم؛ ضربان قلب
بسیار کند؛ از دست دادن کلیﻪ واکنﺶها

بیﻬوشی عمی

حرکات سرپوش آبششی ناچیز؛ معموال ایست قلبی سریع اتفاق میافتد.

مراحل احیاء یا

بازگشت از بیﻬوشی

سرپوش

حرکت سرپوش آبششی

بازگشت تعادل ﺟزیی

برگشت ﺟزئی تعادل و شنا

بازگشت تعادل کامل

احیای تعادل

پاسخ بﻪ محرک

ظﻬور حرکت شنای اﺟباری و واکنﺶ بﻪ تحریک بیرونی؛ پاسخ رفتاری هنوز کامل نیست.

احیاء (ریکاوری)

احیای رفتاری کامل؛ شنای متعار

اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی خون
برای اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون ،خونگیری
با سرنگ  2میلیلیتری از محل ساقﻪ دمی و در زمانهـای
پس از القای بیﻬوشی و  24ساعت پس از بیﻬوشـی انجـام
شد .خون گرفتﻪ شده بﻪ مدت  15دقیقﻪ در  3000دور در
دقیقﻪ سانتریفوژ و سرم آن ﺟدا شد .سـرم تﻬیـﻪ شـده در
لولﻪهای اپندور در فریزر  -20درﺟﻪ سانتیگراد تـا زمـان
انجام آزمایﺶ ها نگﻬداری شد .شـاخصهـای بیوشـیمیایی
شــامل کــورتیزول بــﻪ روش  ELISAبــا کیــت تجــاری
( HBLساخت کشور آلمـان) ،گلـوکز ( )GLUبـﻪ روش
رنــگ ســنجی ،پــروتئین کــل ( ،)TPآلبــومین (،)ALB

آسپارات آمینوترانسـفراز ( ،)ASTآالنـین آمینوترانسـفراز
( ،)ALTالکتات دهیدروژناز ( ،)LDHآلکـاالین فسـفاتاز
( )ALPو کلسترول با کیتهـای تجـاری (شـرکت پـارس
آزمون ،تﻬران ،ایران) اندازهگیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیﻪ و تحلیل آماری در محیط نـرمافـزار آمـاری SPSS
نسخﻪ  16با روش آنالیز واریانس یک طرفﻪ (One - way
 )ANOVAانجام شد .برای مقایسﻪ میانگینها در سـﻄ
 P>0/05از آزمـون دانکـن اسـتفاده شــد .بـرای محاســبﻪ
غلظــتهــای کشــنده  50 ،10و  LC50 ،LC10( %90و
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و کمترین زمان ( 88/17 ± 22/52حدود  1/5دقیقﻪ) در
تیمار  500میلیگرم در لیتر بود .در واقع ،با  2/5برابر
شدن غلظت ،زمان رسیدن بﻪ بیﻬوشی کامل بﻪ نصف
کاهﺶ پیدا کرد .همچنین ،کمتـرین زمـانی کﻪ احیـای
کامــل بﻪ دسـت آمـد  180/00 ± 97/35ثانیﻪ (سﻪ
دقیقﻪ) در تیمار  200میلیگرم در لیتر بود ،ولی با تیمار
 500میلیگرم در لیتر این زمان بﻪ 259/83 ± 83/92
ثانیﻪ (حدود  4/5دقیقﻪ) رسید و اختال معناداری بین
تیمارهای  200و  500میلیگرم در لیتر مشاهده نشد
( ،)P<0/05هر چند تیمار  500با تیمارهای  250و 350
اختال معنادار داشت (.)P>0/05

 )LC90از نـرمافـزار POLO-PC (LeOra Software,
) 1987استفاده شد .این نرمافزار با دریافت تعداد ماهیـان
مورد آزمایﺶ و تعداد ماهیانی کﻪ پـس از قـرار گـرفتن در
معرض دارو زنده مانـده و یـا تلـف شـدهانـد ،غلظـتهـای
کشنده را با سﻄ اعتماد  %95ارائﻪ میکند.
نتایج
بر اساس نتایج (ﺟدول  )3بیشترین زمانی کﻪ طول کشید
تا بیﻬوشی کامل حاصل شود  161/00 ± 83/20ثانیﻪ
(کمتر از سﻪ دقیقﻪ) ،در تیمار  200میلیگرم در لیتر بود
کﻪ با تیمارهای دیگر اختال معناداری داشت ()P>0/05

جدول  -3متوسط ( ±انحراف معیار) زمانهای بیهوشی (ثانیه) و بازگشت از آن تحت تأثیر غلظتهای مختلف اسانس نعناع
در ماهی سفیدک سیستان.

غلظت اسانس نعناع ()mg L-1
200

مراحل القای بیﻬوشی

تسکین ﺟزئی

54/80 ± 20/44a

تسکین عمی

79/40 ± 24/61

عدم تعادل ﺟزئی
عدم تعادل کامل

a

350

48/33 ± 8/04

38/00 ± 11/37

b

30/83 ± 7/81

65/00 ± 11/87

59/33 ± 9/85

b

41/33 ± 8/07

ab
ab

ab

ab

80/50 ± 11/61

74/83 ± 12/86

112/40 ± 17/39a

89/00 ± 11/20b

83/33 ± 11/13ab

63/17 ± 13/80b

±60/130 22/80

98/50 ± 12/30

97/33 ± 16/00

76/17 ± 18/32

a

94/80 ± 22/88

250

500

بیﻬوشی سبک

a

بیﻬوشی عمی

161/00 ± 38/20a

a

b

ab

b

116/67 ± 13/84b 115/50 ± 16/90b

b

b

51/67 ± 11/15

88/17 ± 22/52b

بیﻬوشی

مراحل بازگشت از

حرکت سرپوش

33/80 ± 15/40

34/17 ± 39/69

25/00 ± 7/87

64/50 ± 26/17

بازگشت تعادل ﺟزئی

72/20 ± 19/77b

69/50 ± 29/37b

60/17 ± 3/76b

136/83 ± 53/53a

بازگشت تعادل کامل

126/00 ± 95/22

99/50 ± 29/80

101/33 ± 37/60

182/83 ± 65/06

121/17 ± 36/82

134/00 ± 49/99

236/83 ± 46/24

147/40 ± 92/20

b

b

a

پاسخ بﻪ محرک

ab

احیاء (ریکاوری)

259/83 ± 38/92a 152/00 ± 43/51b 141/67 ± 45/04b 180/00 ± 97/35ab

حرو متفاوت هر ردیف نشاندهنده وﺟود اختال معنادار بین میانگینها میباشد (.)P>0/05
غلظتهای کشنده  50 ،10و  LC50 ،LC10( %90و
 )LC90ماهیها در مدت  96ساعت بﻪ ترتیب ،126/60
 129/58و  136/62میلیگرم در لیتر بود.
مقــدار شــاخصهــای بیوشــیمیایی انــدازهگیــری شــده در
ماهیان تیمارهای آزمایشی و شاهد در ﺟدول  4ارائﻪ شـده

است .از بین این شاخصها مقادیر کورتیزول ،کلسـترول و
پروتئین کل بین تیمارها و ساعات مختلف تفاوت معنـادار
داشت ( ،)P>0/05ولـی در شـاخصهـای دیگـر تفـاوت
معنــاداری بــین تیمارهــای آزمایشــی مشــاهده نشــد
(.)P<0/05
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جدول  -4تأثیر بیهوشی با اسانس نعناع بر شاخصهای بیوشیمیایی خون ماهی سفیدک سیستان طی مدت  24ساعت.

 24ساعت پس از بیﻬوشی

پس از القای بیﻬوشی
غلظت ماده بیﻬوشی ()mg L-1

شاهد

200

250

350

500

200

250

350

500

کورتیزول ()ng mL-1
گلوکز ()mg dL-1
پروتئین کل ()g dL-1
آلکاالین فسفاتاز ()IU L-1
الکتات دهیدروژناز ()IU L-1
آالنین آمینوترانسفراز ()IU L-1
آسپارات آمینوترانسفراز ()IU L-1
آلبومین ()g dL-1
کلسترول ()mg dL-1

64/90 ± 1/40a
142/67 ± 21/13
5/50 ± 1/15ab
77/67 ± 19/48
783 ± 40/15
48 ± 6/85
372/67 ± 88/79
1/70 ± 0/10
236 ± 16/09ab

61/90 ± 5/07ab
157/67 ± 44/56
5/30 ± 0/19ab
68 ± 15/74
677 ± 75/65
44/67 ± 14/01
409/33 ± 65/04
1/80 ± 0/10
229/67 ± 14/01b

23/15 ± 3/55d
148/67 ± 18/61
5/15 ± 0/75ab
94 ± 16/95
824 ± 48
45/33 ± 9/26
343 ± 78/30
1/70 ± 0/20
214/33 ± 11/37b

46/60 ± 5/65abcd
144 ± 20/95
5/10 ± 1/04ab
87/33 ± 19/71
568 ± 76
47 ± 9/53
339/67 ± 26/93
1/70 ± 0/26
230/67 ± 15/37b

39/00 ± 6/22bcd
151/33 ± 23/29
6 ± 0/75a
106 ± 26/23
487 ± 47/99
46/67 ± 11/93
361 ± 16/43
1/80 ± 0/26
230/33 ± 16/25b

51/03 ± 10/70abc
140 ± 13/53
5/60 ± 0/40ab
81/67 ± 17/84
839 ± 81/13
41/33 ± 8/02
349 ± 45/05
1/80 ± 0/10
239/67 ± 8/39ab

33/57 ± 18/57cd
147 ± 28/62
4/77 ± 0/42ab
127/33 ± 21/07
698 ± 74/29
49/67 ± 11/01
441/67 ± 44/07
1/50 ± 0/10
214/33 ± 6/43b

62/10 ± 7/60ab
167/33 ± 41/74
5/40 ± 0/10ab
53/33 ± 11/50
750 ± 30
39/33 ± 7/50
380/33 ± 43/93
1/73 ± 0/05
284/67 ± 56/66a

50/20 ± 9/10abc
163/67 ± 71/32
4/45 ± 0/05b
68/33 ± 20/73
576 ± 31
44/67 ± 9/40
377 ± 87/13
1/53 ± 0/05
234 ± 48/44ab

حرو متفاوت هر ردیف نشاندهنده وﺟود اختال معنادار بین میانگینها میباشد (.)P>0/05
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بحث
با توﺟﻪ بﻪ پاسخ متفاوت گونﻪهای مختلف ماهیان بﻪ مواد
بیﻬوش کننده ،بﻪ دست آوردن غلظتهای بیﻬوشی این
مواد ضروری است .بر اساس نتایج این مﻄالعﻪ ،مدت زمان
رسیدن بﻪ بیﻬوشی با اسانس نعناع ( 1/5تا  3دقیقﻪ بستﻪ
بﻪ غلظت) و احیاء ( 3تا  4/5دقیقﻪ) برای فعالیتهایی
مﺜل وزنکشی و ﺟابﻪﺟایی ماهی سفیدک سیستان
مناسب بﻪ نظر میرسد.
معموال بیﻬوشی عمـومی با تثثیر گستـرده مـاده
بیﻬــوشکننده بر آکسونهای عصبی ،آزاد شدن انتقال
دهندهها ،تحریکپذیری غشاء سلولی و یا ترکیبی از اینﻬا
ایجاد میشود .تنﻬا اصل کلی این است کﻪ بیﻬوشی حاصل
تعامل ماده بیﻬوش کننده و ترکیبات غشاء سلولی است و
مکانیسم سلولی منحصر بﻪ فردی وﺟود ندارد کﻪ مبین
اثرات بیﻬوشی بر دستگاه عصبی مرکزی باشد (Winlow
 ،)et al. 1992هر چند کﻪ احتماال مواد بیﻬوش کننده
فعالیت مجاری یونی را تغییر میدهند (Klement and
 .)Nilsson, 2003تحقیقات نشان می دهند کﻪ اسانس
نعناع دارای ترکیبات منتول ،منتون و تانن است
(ﺟوبانکار .)1377 ،از طر دیگر گزارشها در مورد اثرات
سلولی نعناع بیان میکند کﻪ منتول دارای گیرنده
اختصاصی در غشای سلول است (Wright et al.
 )1998و از طری آنﻬا منجر بﻪ کاهﺶ ﺟریان بﻪ داخل
سلول در حالت استراحت شده و آستانﻪ تحریک سلولها
را افزایﺶ میدهد ( .)Okazawa et al. 2000با توﺟﻪ
بﻪ گزارش های باال ،میتوان بیان کرد کﻪ احتماال اسانس
نعناع از طری اثر روی مجاری کلسیمی موﺟود در غشای
سلولهای عصبی ،بﻪ ویژه نرونهای درد ،ﺟریان کلسیم بﻪ
داخل سلول را کاهﺶ داده ،بدین طری تحریکپذیری و
میزان انتقال سیناپسی را کاهﺶ داده ،منجر بﻪ کاهﺶ
احساس درد میشود .همچنین منتول روی گیرندههای
 kappa-opioidاثر میگذارد ،ﺟریان و انتقال پیام درد
را مﻬار و منجر بﻪ کاهﺶ احساس درد میشود (توکلی
صابری و صداقت.)1379 ،
مادهای از نظر بیﻬوشی دارای کارایی باال محسوب میشود
کﻪ قادر باشد طی سﻪ دقیقﻪ یا کمتر در ماهی بیﻬوشی
ایجاد کند و طی  10دقیقﻪ یا کمتر ماهی احیاء شود و در
صورتی کﻪ ماهی  15دقیقﻪ در معرض آن قرار گیرد ،مرگ
و میر اتفاق نیفتد (.)Marking and Meyer, 1985

اسانس نعناع حتی با کمترین غلظت بﻪ کار رفتﻪ در این
آزمایﺶ یعنی تیمار  200میلیگرم در لیتر در زمان
 161/00 ± 38/20ثانیﻪ (حدود سﻪ دقیقﻪ) بیﻬوشی
عمی را القا میکند و در تیمار  500این زمان تقریبا بﻪ
نصف کاهﺶ پیدا میکند .چنین زمانی در انجام بسیاری
از فعالیتهای تکﺜیر و پرورش ماهی زمان مناسبی است.
از طرفی ،مدت زمان احیای ماهی در تیمارهای  200تا
 500میلیگرم در لیتر بین سﻪ تا پنج دقیقﻪ است کﻪ
زمان بسیار مناسبی است .همزمان با افزایﺶ غلظت
اسانس نعناع ،مدت زمان مراحل مختلف بیﻬوشی کاهﺶ
یافت .در واقع ،بین غلظت ماده بیﻬوش کننده و مدت
زمان بیﻬوشی رابﻄﻪ عکس وﺟود دارد .چنین نتایجی در
مورد ماهیانی مﺜل کپور معمولی ()Cyprinus carpio
( ،)Hikasa et al. 1986قزلآالی رنگین کمان
( )Keene et al. 1998و ماهی آزاد ()Salmo salar
( )Iversen et al. 2003کﻪ با روغن میخک بیﻬوش
شده بودند ،بﻪ دست آمده است.
تجزیﻪ و تحلیل پارامترهای خونی یکی از بﻬترین
روشهای تشخیصی است ( )Anver Celik, 2004و
اطالعات مﻬمی از وضعیت محیط داخلی موﺟود زنده ارائﻪ
میدهد (Anver Celik, 2004; Velisek et al.
 .)2009, 2011; Kristan et al. 2012تﻬیﻪ تابلوهای
خون شناختی و بیوشیمیایی خون مکررا توسط محققان
برای ارزیابی اثرات مواد بیﻬوش کننده مورد استفاده قرار
گرفتﻪ است (Velisek et al. 2006, 2007, 2009,
.)2011; Kristan et al. 2012
در مﻄالعﻪ حاضر ،مقدار کورتیزول پس از القای بیﻬوشی
نسبت بﻪ تیمار شاهد کاهﺶ معناداری پیدا کرد ،اگر چﻪ
 24ساعت بعد از القای بیﻬوشی مقدار آن در برخی
تیمارها افزایﺶ یافت ،ولی باز هم نسبت بﻪ تیمار شاهد بﻪ
طور معناداری کمتر بود .کم شدن مقدار کورتیزول نشان
دهنده کاهﺶ استرس است .چنین نتایجی در قزلآالی
رنگین کمان بیﻬوش شده با روغن میخک ( Wagner et
 )al. 2002و گربﻪ ماهی کانالی ( Ictalurus
 )punctatusبیﻬوش شده با عصاره گل میخک بﻪ دست
آمده است (.)Small, 2003
معموال وارد شدن استرس ناگﻬانی بﻪ ماهی موﺟب افزایﺶ
گلوکز و القای پدیده گلیکونئوژنزیز در ماهی میشود و در
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نتیجﻪ باعث میشود مقدار آمونیاک افزایﺶ و مقدار

فعالیت آنزیمی در خون نیز یکی از شاخصهایی هست کﻪ
نشان دهنده استرس است .بﻪ همین دلیل ،در این مﻄالعﻪ
مقادیر آنزیمهای  AST ،LDHو  ALTاندازهگیری شد.
اگر فعالیت این آنزیمها بﻪ طور معناداری افزایﺶ یابد،
نشان دهنده صدمﻪ بافتی است کﻪ میتواند ناشی از
استرس باشد ( .)Svoboda, 2001در این آزمایﺶ
مقدار هیچ یک از این آنزیمها تغییر معناداری نداشت.
میزان فعالیت  ASTدر گربﻪ ماهی اروپایی و کپور
معمولی کﻪ در معرض مواد بیﻬوش کننده -2فنوکسی
اتانول و گل میخک قرار گرفتﻪ بودند ،تغییر نکرده است.
همچنین ،عدم تغییر مقدار  LDHدر ماهیهای قزلآالی
رنگین کمان ،کپور معمولی و گربﻪ ماهی اروپایی بیﻬوش
شده با -2فنوکسی اتانول مشاهده شده است ( Velisek
and Svobodova, 2004a,b; Velisek et al.
.)2007
نتایج بﻪ دست آمده از این مﻄالعﻪ نشان میدهد کﻪ
اسانس نعناع با غلظت  200تا  500میلیگرم در لیتر برای
بیﻬوشی ماهی سفیدک سیستان مناسب است ،ولی برای
صرفﻪﺟویی در مصر مواد ،غلظت  200میلیگرم در لیتر
قابل توصیﻪ است .اسانس نعناع عالوه بر داشتن بوی
مﻄبوع و مناسب ،استرس کم و محدودی ایجاد میکند،
ولی قیمت آن اندکی بیﺶ از میخک است .با وﺟود این،
الزم است مﻄالعات بیشتری برای تعیین تثثیر اسانس
نعناع بر بافتها و اندامهای درونی این ماهی ،همچنین
وزنهای دیگر این ماهی ،از ﺟملﻪ ماهیان مولد و نیز
گونﻪهای دیگر انجام شود.

 24ساعت در ماهی کپور معمولی بیﻬوش شده با غلظت

منابع

 30میلیگرم در لیتر روغن میخک مشاهده شده است

توکلی صابری ،م.ر ،.صداقت ،م.ر .1379 .گیاهان دارویی
(ترﺟمﻪ) .چاپ چﻬارم ،انتشارات روزبﻬان 264 .ص.
ﺟوبانکار ،ش .1377 .میوهها و گیاهان آرامبخﺶ .چاپ
بﻬار 135 .ص.
حالﺟیان ،ع ،.کاظمی ،ر ،.یوسفی ﺟوردهی ،ا .1390 .اثر
پودر گل میخک بر مدت زمان بیﻬوشی و بازگشت از
بیﻬوشی در فیل ماهی ( )Huso husoپرورشی 4
سالﻪ .مجلﻪ شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشﻬر
.140-133 :2
شریف روحانی ،م ،.حقیقـی ،م ،.عصـائیان ،.، ،لشـتوآقایی،
غ .1386 .بررسی اثر بیﻬوشی اسانس آویشن شـیرازی

پروتئین کل کاهﺶ یابد (.)Gomulka et al. 2014
چنین نتیجﻪای در مورد سفید ماهی اروپایی
 Coregonus lavaretusکﻪ در معرض بیﻬوشکننده
پروفونول قرار گرفتﻪ بود ،بﻪ دست آمده است
( .)Gomulka et al. 2014تغییر مقادیر گلوکز و
پروتئین کل گربﻪ ماهی اروپایی و کپور معمولی کﻪ در
معرض مواد بیﻬوشکننده قرار گرفتﻪ بودند ،مشاهده نشد
( .)Velisek and Svobodova, 2004bاگر در ماهی
بیﻬوش شده مقدار گلوکز خون افزایﺶ یابد ،نشان دهنده
پاسخ ماهی بﻪ استرس متابولیک است .افزایﺶ گلوکز
خون از طری آزاد شدن کاتکول آمینها صورت میگیرد
کﻪ احتماال پاسخی بﻪ ایجاد خفگی در اثر کاهﺶ تنفس
طی عمل بیﻬوشی است ( Gingerich and Drottar,
 .)1989; Iwama et al. 1989در این مﻄالعﻪ مقدار
گلوکز خون پس از اینکﻪ ماهی در معرض اسانس نعناع
قرار گرفت ،مقدار کمی افزایﺶ یافت ،ولی پس از 24
ساعت در تیمارهای  200و  250میلیگرم در لیتر ،بﻪ
اندازه مقدار پس از القای بیﻬوشی بود و در تیمارهای 350
و  500میلیگرم در لیتر مقدار گلوکز در ساعت  24نسبت
بﻪ پس از القای بیﻬوشی مقداری افزایﺶ یافت ،ولی این
افزایﺶ نسبت بﻪ تیمار شاهد و دیگر تیمارها تفاوت
معناداری نداشت .بازگشت گلوکز بﻪ سﻄ متعار پس از

( .)Velisek et al. 2005میتوان نتیجﻪ گرفت کﻪ
بیﻬوشی با این ماده ،موﺟب وارد شدن استرس متابولیک
بﻪ ماهی در حدی نیست کﻪ موﺟب تغییر مقدار گلوکز
شود .بیشترین مقدار پروتئین کل پس از القای بیﻬوشی
در تیمار  500میلیگرم در لیتر و کمترین آن در تیمار
 500و  24ساعت بعد از بیﻬوشی بﻪ دست آمد کﻪ با بقیﻪ
تیمارها اختال

معنادار داشت ،ولی در بین تیمارهای

دیگر اختالفی وﺟود نداشت.
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Abstract
By increasing the aquaculture facilities, using effective anesthetics and introducing new
ingredients is so important. In this study, the efficacy of peppermint (Mentha spicata) as an
anesthetic for snow trout (Schizothorax zarudnyi) was investigated. The peppermint essence
was used for 30 farmed snow trout with mean (±SD) weight 90.97 ± 38.26 g. The fish were
divided into five treatments (each consisting of six fish). Four treatments were exposed to
peppermint with 200, 250, 350 and 500 mg L-1 concentrations by immersion method. The
control group was not exposed to any dose of the anesthetic. The mean time of each
anesthetic doses and recovery stages were measured. Results showed that by increasing the
peppermint doses, the time of anesthesia were reduced. The minimum and maximum times of
total anesthesia were recorded in 500 and 250 mg L-1 with 161.00 ± 83.20 and 88.17 ± 22.52
seconds, while those in 200 mg L-1 was significantly different from the other treatments. The
mean recovery time in snow trout in treatment 200 mg L-1 was the lowest (180.00 ± 97.35s)
compared to the other treatments. Acute toxicity test indicated that the 96-h LC50 value of
peppermint essence was 119.58 mg L-1. The result of this experiment clearly indicated that
peppermint essence in 200 mg L-1 could be used as an effective anesthetic for handling and
transport practices of this species.
Keywords: Anesthetic, Snow trout (Schizothorax zarudnyi), Peppermint essence (Mentha
spicata).
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