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فصلنامه علمی ـ پژوهشی

کارایی دو ماده بیهوشی ترکائین متان سولفانات ( )MS-222و عصاره توتون و اثر
بر تغییرات فیزیولوژیک بچهماهی استرلیاد ()Acipenser ruthenus
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چکیده:
کارایی دو ماده بیهوشی  MS-222در غلظتهای  65 ،60 ،55 ،50 ،45و  70میلیگرم در لیتر و عصاره
توتون در غلظتهای  675 ،600 ،525 ،450 ،375و  750میلیگرم در لیتر برروی بچههمهاهی اسهترلیاد
( ) Acipenser ruthenusبها میهانگیو وزن  54±0/7گهرم در سهه تکهرار بررسهی و شهاص

هههای

صون شناسی و بیوشیمیایی پالسما ی آنها تحت ایو دو ماده بیهوشی مقایسه گردید .نتایج نشان داد کهه
زمان تأثیر یعنی از دست رفتو تعادل و بروز بیهوشی با افزایش غلظت در هر دو ماده کاهش پیدا کرد،
ولی زمان بازگشت تعادل و واکنش به محرک صارجی نیز طوالنیتر شد .با توجه به زمانهای بیهوشی
و بازگشت ،غلظت  MS-222 60mg/lو  675mg/lعصاره توتون بهعنوان غلظت بهینه انتخاب شدند.
تعداد گلبول قرمز ،هموگلوبیو و هماتوکریت در ماهیهان در معهر

 MS-222کهاهش معنهادار ی را

نسبت به تیمار شاهد نشان دادند ( ) p >0/05و بهدنبال آن تغییر در میزان میانگیو حجم یک گلبول قرمز
و میانگیو هموگلوبیو یک گلبول قرمز بیو تیمارها مشاهده شد ( .) p >0/05همچنیو تفاوت معناداری
در تعداد گلبولها ی سفید ،لنفوسیت ،نوتروفیل و ائوزینوفیل بهیو تیمارهها مشهاهده شهد (.) p >0/05
برهمکنش تیمار و زمان برروی سطح کورتیزول پالسما معنادار بود ( ،) p >0/05به طوریکهه افهزایش
معنادار ی در غلظت کورتیزول پالسما در زمان صفرو یک ساعت پس از بههوش آمدن ماهی در تیمار
عصاره توتون نسبت به سایر تیمارها در زمانهای مختلف مشاهده شد ( .) p >0/05برهمکنش تیمار و
زمان برروی سطح گلوکز پالسما معنادار نبود ( ،) p <0/05به طوریکه تغییرات گلوکز تنهها در تیمهار
شاهد در طول زمان معنادار بود ( .) p >0/05برهمکنش تیمار و زمان برروی سطح الکتات پالسما هم
معنادار بود ( ) p >0/05و حداکثر غلظت آن به طورمعنادار ی در ماهیان بیهوش شده با عصاره توتون در
زمان صفر در مقایسه با سایر گروهها و زمانها مشاهده شد .در مجموع باتوجه به مشهاهده تغییهرات
کمتر در غلظت شاص

ها ی بیوشیمیایی ماهیان بیهوش شده با  MS-222در م قایسه با عصاره توتون،

به نظر می رسد ایو ماده پاسخ استرسی کمتری را در بچه ماهیان اسهترلیاد بهه همهراه داشهته و بنهابرایو
استفاده از آن نسبت به عصاره توتون ،توصیه میشود.
کلید واژگان :استرلیاد ،بیهوشی ،MS-222 ،عصاره توتون ،استرس
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مقدمه

در آب است و بهطور گسترده ای در بیهوشی ماهی و دیگر

امروزه استفاده ازمواد آرامشبخش نظیر مواد بیهوشی امری

حیوانات صونسرد استفاده میشود (.)Mitjana et al., 2014

معمول در آبزیپروری نویو اسهت (.)Velisek et al., 2011

MS-222تنها داروی بیهوشی است که از سوی سازمان غذا

چنیو موادی در صالل دستکاری ،رقمبندی ،عالمتگذاری،

و دارویآمریکههها ( )Food and Drug Administration

روند تکثیر مصنوعی و جراحی اسهتفاده مهیشهوند تها از

بهمنظهور اسهتفاده در مهاهی تأییهد شهده اسهت (

مشکالت ناشی از استرس مثل کاهش در تغذیه و عملکرد

.) 2003ایو ماده از طریق مسدود کردن کانال سدیم موجهود

ایمنی بکاهند ( .)Ross and Ross, 2008تغییرات مرتبط با

در غشای سلولی بر روی ماهی

اثر میگذارد ( Neumcke et

استرس در شیمی صون در طی چند ثانیه ،زمانیکهه مهاهی

 )al., 1981و در ماهیان بیهوشهی عمهومی ایجهاد مهیکنهد،

تحت شرایط استرسزا است ()Barton and Iwama, 1991

بهطوریکه از ا نتقال پیام عصبی از محیط بهه قسهمتههای

شامل تغییر در هورمونهای پالسهما ،تعهادل الکترولیهت و

باالتر سیستم عصبی جلهوگیری مهیکنهد.تاکنون مطالعهات

سوصتوساز انهریی اسهت .مهاهی دارای سیسهتم عصهبی

گسترده ای بر روی اثر بیهوشکنندگی MS-222انجام شهده

Danlup and Laming,

است که از جمله میتوان به مطالعهه Mitjanaو همکهاران

 .)2005بنابرایو ،برای اطمینان از سالمت مهاهی در صهالل

( )2014اشاره کرد که اثرهای بیهوشیMS-222را بهر روی

دستکاری که ممکو است سبب ایجاد درد شود ،استفاده از

ماهیآنجههههههل

 )Pterophyllumبررسههههههی

مواد بیهوشی که توانایی مسهدود کهردن مسهیرهای ایجهاد

کردنهههدGholipour .و همکهههاران ( )2013و  Velisekو

کننده درد را دارند ،ضروری است ( .)Zahl et al., 2012در

همکاران ( )2011بر روی بیهوشی قزلآالی رنگهیوکمهان

واقع مواد بیهوشی استرس را از طریق ایجاد یک توقف در

( )Oncorhynchus mykissتحت تههأثیر MS-222مطالعهههاتی

Iwama and Ackerman,

انجهههام دادنههههد Feng .و همکههههاران ( )2011اثرهههههای

 .)1994با ایو وجود ،نوع ماده ،غلظت استفاده و زمهان در

بیهوشکنندگی اسانس گل میخهک و  MS-222را بهر روی

گذاری میتوان د بر روی فیزیولویی ماهی اثرگهذار

هههای بیوشههیمیایی صههون تههاسمههاهی سههیبری

پایهه ای بهرای تحریهک درد اسهت(

عملکرد عصبی کاهش می دهند (
معر

شههاص

( scalare

Harper,

باشهد ( .)Gholipour et al., 2013عوامهل مختلفههی بههرای

 Acipenserbaeriiبررسهههی کردنهههد.همچنیو  Alishahiو

ارزیا بی یک ماده بیهوشی مطلوب در آبزیپروری بیان شده

همکههاران ( )1393نیههز تههأثیر داروی  MS-222را بههرروی

است که از آن جمله مهیتهوان بهه اثرگهذاری و بازگشهت

بیهوشی ماهی کپهور معمهولی  Cyprinus carpioبررسهی

سهریع ،سهمیت پهاییو (،)Soto and Burhanuddin, 1995

کردند.

حاشیه ایمنی وسیع ،دسترسی آسان و قیمت پهاییو اشهاره

توتون گیاهی است با نام علمی  Nicotiana tobacumو

کرد ) ، (Pirhonen et al., 2002بنابرایو استفاده از موادی که

به صانواده بادنجانیان ()Solanacoaeتعلق دارد .به برگهای

کمتریو مضرات را داشته باشد  ،ضروری است.

صشک و بریده شده ایو گیهاه تنبهاکو مهیگوینهد .گیهاهی

انواع مختلفی از مواد بیهوشی با ویژگهیههای متفهاوت

یکساله به ارتفاع یک تا  2متر (گاهی بیشتر) و پوشهیده از

وجود دارد .یکی از معمولتریو مواد بیهوشی ترکائیو متان

تارهای چسبنده بسیار کوتاه است که از تمام اندامههای آن

سولفانات ( )MS-222است که یک مهاده بیهوشهی محلهول

بوی قوی و ناپسند استشمام میشود .ماده مؤ ثر موجود در
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توتون ،نیکوتیو است که به میزان  2تا  5درصهد در بهرگ

تاس ماهیان است که شهرایط زیسهتی و رسهیدگی جنسهی

صشک آن یافهت مهیشهود (.)Hassal, 1982بههطهورکلهی ،

کوتاهتر نسبت بهه سهایر ماهیهان صاویهاری  ،ایهو مهاهی را

توتون بهعلهت داشهتو نیکهوتیو و آلکالوئیهدهای وابسهته

به عنوان الگویی مناسب برای مطالعات بیولوییک ،تغذیهای

به عنوان مواد مخدر شناصته شدهاستو ایهو ویژگهی باعه

و دستکاریهای کروموزومی در بیو سایر ماهیان صاویاری

شده تا در برصی تحقیقاتبهعنوان ماده بیهوشی مطالعه شود.

معرفهی کهرده اسهت ( .)Williot et al., 2005بها توجهه بهه

با توجه به ارزانی تنباکو نسبت به گل میخهک و همچنهیو

اهمیت و ارزش ذکر شده ایو گونه باید در عملیاتی که بر

کشت وسیع آن در کشور ،اثر بیهوشی ایهو مهاده بهر روی

روی آنها انجام می شود نهایت دقت را داشت و در حفه

بیهوشی بچهماهیان استرلیاد بررسی شد .معیارهایی که برای

سالمت و کاهش آسیبهای ناشی از ههرگونهه دسهتکاری ،

ارزیابی عصاره توتون به عنوان مهاده بیهوشهی مطلهوب در

استفاده از داروی بیهوشی مناسب با غلظت بهینه اهمیت و

آبزی پروری و تحقیق بهکار گرفته شد ه شاملکاربرد آسهان،

ضرورت پیدا میکنهد .از طرفهی غلظهت بهینهه یهک مهاده

ارزان بودن ،غیرسمی بودن ،عدممشهاهده اثهر پایهدار بهر

بیهوشی برای گونههای مختلهف ماهیهان متفهاوت اسهت و

فیزیولویی و رفتهار مهاهی اسهت کهه از سهوی Markingو

همچنیو گونه های مختلف ماهی پاسخ متفاوتی را بهه یهک

 )1985(Meyerپذیرفته شده است .تحقیقات اندکی دربارة

ماده بیهوشی نشان می دهند .ایو امر ضرورت تعییو غلظت

اثر بیهوشی عصاره توتون برروی ماهیان انجام شده است.

بهینه مواد بیهوش ی را برای ماهی استرلیاد نشان مهیدههد.

Zarghamو همکههاران ( )2013اثرهههای بیهههوشکننههدگی

بنابرایو مطالعه حاضر ابتدا با هدف تعیهیو غلظهت بهینهه

عصاره آبی و الکلی تنباکو را برروی قزلآالی رنگیوکمان

 MS-222و عصاره توتون انجام شهد و سهپس اثهر غلظهت

مطالعه کردند Agokei.و  Adebisiدر سال  2010از شهیرابه

بهینهه ایهو مهواد بهر روی شهاص

ههای صهونشناسههی و

توتههون بهههعنههوان مههاده بیهوشههی بههرروی مههاهی تیالپیهها

بیوشیمیایی بررسی گردید و با بچهماهیان اسهترلیاد قهرار

 Oreochromis niloticusاسههتفاده کردنههد کههه نتیجههه آن

گرفته در معر

استرس بدون اسهتفاده از مهاده بیهوشهی

رضایت بخش بود .از دیگر تحقیقات انجهام شهده بهر روی

مقایسه شد.

عصاره توتون در آبزیپروری بررسی اثر غلظتهای کشنده
ایو گیاه در گربه ماهی آفریقایی Clariasgariepinusاست

مواد و روشها

که وزن گربه ماهیان بههمراه افزایش سمیت کاهش یافهت

ماهی و شرایط نگهداری

(.)Kori-siakpere and Oviroh, 2011

تعداد  325قطعه بچه ماهی استرلیاد ،با میانگیو ( ±صطای

تاکنون م طالعات مختلفی برروی بیهوشهی تهاسماهیهان

استاندارد) وزنی  54 ± 0/7گرم و طول کهل 25/3 ± 0/3

Abtahi et al., 2002; Imanpour et al.,

سانتی متر حاصل تکثیر اسهفند  1390در مجتمهع تکثیهر و

انجهام شدهاسهت (

2010; Feng et al., 2011; Hoseini and Ghelichpour,
 ،)2012; Shaluei et al., 2012درحههالیکههه دربههارة اثههر

بازسازی ذصایر ماهیان صاویاری شهید دکتر بهشتی پس از
طی عملیات رقم بنهدی ،تهیهه شهدند .بچهماهیانبههمنظهور

بیهههوشکننههدگی عصههاره توتههون در ایههو ماهیههان هههی

سازگاری به مدت  2هفته پیش از شروع آزمایشبه تانکهای

بررسههی ایانجههام نشههده اسههت .از طرفههی مههاهی اسههترلیاد

فایبرگالس  2000لیتری بها ابعهاد  2× 2×0/5متهر (حجهم

 Acipenser ruthenusیکهههی از گونههههههههای بههها ارزش
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آبگیری  1050لیتر) که به صوبی هوادهی میشهدند ،منتقهل

ماهیهها بهه طهور تصهادفی از تانهکههای فهایبرگالس

شدند .بهمنظور تأمیو آب ورودی سیستم ،تانکها با جریان

بهوسیله تور دستی کوچکی گرفته شدند و به تعداد الزم به

مداوم آب سفیدرود و آب چاه بهصورت توأم (برای حف

رروف بیهوشی محتوای  10لیتر آب منتقل شدند .پهیش از

ثبات دمایی در آب تانکها) با دبهی 14/42 ± 0/21 l/min

انتقال ،برای مشاهده دقیق اثهر مهاده بیهوشهی بهر مهاهی،

آبرسانی شدند .دمای آب تانکها در طول دوره سازگاری

هوادهی به ررف بیهوشی قطع شهد .تمهام آزمهایشهها بها

و انجههام آزمههایش  15 ± 2/3 ºCبههود .میههزان اکسههیژن

روش غوطهور سازی ماهی در محلول بیهوشی انجهام شهد.

محلهول  7/7 ± 0/1pH، 7/1 ± 0/2 mg/lو میهزان سهختی

بههرای انههدازهگیههری زمههانهههای بیهوشههی و بازگشههت از

آب  191 ± 4/5 mg/lبود .غذا دهی بهصهورت روزانهه بهه

طبقهبندی  5مرحلهای  )1993( Stoskopfاستفاده گردید.

اندازه  1- 2درصد وزن بدن بها اسهتفاده از جیهره تجهاری

غلظت بهینه بر اساس مشاهدات رفتار ماهی و زمان رفت و

بیومار ( ، France ، Nersacپروتئیو صام  53درصد و چربی

برگشت از بیهوشی تعییو گردید.

صام 10درصد) انجام شد .گفتنی است که  24ساعت پیش

زمانیکه ماهی بهه مرحلهه  3بیهوشهی ،یعنهی زمهان از

از شروع آزمایش و نیز در مدت انجهام آزمهایشهها بهرای

دست دادن تعادل  ،و مرحله  4بیهوشی  ،یعنی زمان از دست

تعییو اثرهای ماده بیهوشی بر روند بیهوشی و بازگشت از

دادن کامل حرکات اصتیاری و فعالیتیرسید ،زمان با استفاده

آن ،ماهیها تغذیه نمیشدند (.)Sharifpour et al., 2002

از یک زمانسنج ثبت شد و بهترتیببهعنوان زمان از دسهت

آزمایش اول

دادن تعادل و زمان بروز بیهوشی در نظر گرفته شد .پس از

تعیین غلظت بهینه

بروز بیهوشی ،ماهیهها بهه مخهازن بازگشهت (ریکهاوری)
ههوا ههوادهی

بهمنظور تعییو غلظت بهینهه  MS-222و عصهاره توتهون از

محتوای  20لیتر آب که با استفاده از سهن

 180قطعه ماهی استفاده شد .هریک از مواد بیهوشی شامل

میشهدند  ،منتقهل گشهتند .زمهانیکهه مهاهی بهه مرحلهه 3

 6غلظت مختلف بودند که برای هر کهدام از غلظهتهها 3

بازگشههت یعنیزمههان بازگشههت کامههل تعههادل و مرحلههه 4

تکرار درنظر گرفتهه شهد و ههر تکهرار بهر روی  5قطعهه

بازگشت یعنی زمان بازگشهت واکهنش مهاهی بهه محهرک

بچهماهی انجام گردید.بهمنظور به دست آوردن عصاره آبی

صارجی ،بهصورت ضربهزدن به دیواره مخازن رسید  ،زمان

توتون ،پودر توتون ویرجینیا حاوی  2/35درصهد نیکهوتیو

ثبت شد و بهترتیببهعنوان زمهان بازگشهت تعهادل و زمهان

( شرکت دصانیات ،رشت ،ایران) با آب مقطر مخلوط شهد.

بازگشت به محرک صارجی در نظر گرفته شد .پس از انجام

پس از عبور از صافی ،عصاره به دست آمهده در ررفهی در

هر یک از آزمهایشهها  ،ماهیهان از مخهازن بازگشهت و بهه

بسهته نگه هداری شهد (.)Agokei and Adebisi, 2010در

تانکهای فایبرگالس منتقل شدند و بهمدت یک هفته برای

نهایههت غلظههتهههای  675 ، 600 ، 525 ، 450 ، 375و 750

مشاهده تلفات احتمالی در نظر قرار گرفتند.

میلی گهرم درلیتهر از آن بهه دسهت آمهد(MS-222 .شهرکت

آزمایش دوم

 ،Sigma-Aldrichسنت لوئ یس ،آمریکا) در غلظتهای ، 45

اندازهگیری شاخصهای خونشناسی

 65 ، 60 ، 55 ، 50و  70میلیگرم درلیتر آب تهیه شد.

بچه ماهیان استرلیاد پس از آزمایش اول بهمدت یک هفتهه
در تانکهای فایبرگالس 2000لیتری با ابعاد 2 × 2 × 0/5
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شاص

متهر بهها حجهم آبگیههری  1050لیتهر (سیسههتم نگهههداری)
نگهداری شدند .برای تعییو اثر بیهوشی MS-222و عصاره
توتون بر روی شاص

های هماتولوییک تنها بالفاصله پس از بیهوشی

اندازهگیری شدند ،درحالیکه شاص

های بیوشیمیایی سرم

های صونی 3 ،تیمار ههر یهک بها 3

در فواصهل زمههانی (بالفاصهله پس هاز بیهوشههی و  3 ، 1و 6

تکرار در نظر گرفتهشد و تعداد  24قطعه بچه ماهی بهرای

ساعت پس از بیهوشی) اندازهگیری شدند تا روند تغییرات

غلظهت

غلظت کورتیزول ،گلهوکز و الکتهات صهون مشهاهد شهود.

بهینه مواد بیهوشی قرار گرفتند و یک تیمار شاهد (بهدون

های هماتولوییک شامل تعداد گلبهول ههای سهفید

هر تیمار استفادهگردید.فقط دو تیمار در معهر

شاص

قرارگیهری در معهر

مهاده بیهوشهی) ههم بهرای تعیههیو

( ،)WBCتعههداد گلبههولهههای قرمههز ( ،)RBCهماتوکریههت

چگونگی تغییرشاص

های صونشناسی در ماهیان بیهوش

( ،)Hctهموگلوبیو (  ،) Hbمیانگیو حجم یک گلبول قرمهز

شده با مادة بیهوشی در مقایسه با تیمار شاهد در عملیهات

( ،) MCVمیانگیو هموگلوبیو یک گلبهول قرمهز (،)MCH

صونگیری در نظر گرفته شد .بچه ماهیان استرلیاد بهصهورت

میانگیو درصد غلظت هموگلهوبیو در یهک گلبهول قرمهز

تصادفی از تانکهای فایبرگالس گرفته شدند و به رهروف

( ) MCHCو شمارش افتراقی گلبولهای سفید بود.

پالستیکی محتوای  10لیتهر آب منتقهل شهدند .ماهیهان دو

بهرای شهمارش  ، WBCاز روش  Blaxhallو

تیمار با غلظت های بهینه به دست آمده از مرحله

Daisley

اول(MS-

( )1973استفاده شد و تعداد آن در یک میلهیمتهر مکعهب

 ، 60222mg/lعصهههههاره توتهههههون )675mg/lبههههها روش

صون محاسبه گردید .شمارش RBCنیز با استفاده از همیو

غوطهورسازی بیهوش شدند .بالفاصله پس از القای بیهوشی

روش انجام شد و تعداد آندر یک میلیمتهر مکعهب صهون

کامل (مرحله  4بیهوشی)  ،به سرعت دو قطعه ماهی از ههر

محاسهبه گردیههد .بهرای انههدازهگیهری میههزان Hctاز روش

تکرار گرفته و صونگیری انجام شد .همزماندو قطعه مهاهی

میکروهماتوکریهت اسهتفاده شهد  ،بههطهوریکهه لولهههههای

از هرتکرار تیمار شاهد گرفته شد و صونگیری از آنها بدون

هماتوکریهت درون دسهتگاه سهانتریفوی میکروهماتوکریهت

استفاده از مواد بیهوشی انجهام گردیهد .صهونگیری رهرف

قرار داده شد و پس از سپری شدن  10دقیقه با دور 3500g

مدت یک دقیقهه بهرای ههر مهاهی بها اسهتفاده از سهرن

مقدار Hctبهوسیله صفحه مهدر مخصهوق قرائهت شهد.

پالستیکی  2میلیلیتری هپارینه و از سیاهرگ دمهی انجهام

اندازهگیری  Hbبا واحد گرم در دسیلیتر با روش اتوماسیون

شد .ماهیان صونگیری شده به تانکهای فایبرگالس سیستم

 Lysing sysmexبا استفاده از دستگاه صودکهار

( Sysmex,

نگهداری منتقل شدند .ماهیان هر تکرار کهه صهونگیری از

)Kobe, Japanسهنجیده شهد (.)Dacie and Lewis, 1995

آنها صورت نگرفت ،به تانهکههای ریکهاوری پالسهتیکی

برای محاسبه شاص

ههای صهونی شهامل  MCH ، MCVو

محتوای  20لیتر آب (آبرسانی با جریان یک طرفه) منتقهل

 MCHCاز روابط زیر استفاده گردید (

شدند .در فواصل زمانی  ، 3 ، 1و  6ساعت پس از بیهوشی ،

:)1995

صونگیری از ماهیان باقیمانده از هر تکرار صورت گرفت،

Dacie and Lewis,

 × 10تعداد گلبول های قرمز (میلیون در متر مکعهب) /

بدیو صورت که در هر فاصلة زمانی دو قطعه ماهی از ههر

(مقدار هماتوکریت) =(fl)MCV

تکرار صونگیری شدند و سپس به تانکههای فهایبرگالس

 × 10تعههداد گلبههولهههای قرمههز

سیستم نگهداری منتقل شدند.

= )MCH (pg/cell

(میلیون در متر مکعب) ( /مقدار هموگلوبیو)
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آنالیز واریانس یهکطرفهه (  )One-Way ANOVAاسه تفاده

( × 100مقههدار هماتوکریههت) ( /مقههدار هموگلههوبیو)
)=MCHC (g/dl

شد .از آنالیز واریانس دوطرفه(  )Two-Way ANOVAبرای

تعییو درصهد ههر یهک از گلبهولههای سهفید صهونی

تعییو تفاوتهای شاص

(لنفوسیت ،مونوسیت ،ائوزینوفیهل و نوتروفیهل) بها روش

در طول زمان استفاده شهد .در صهورت مشهاهده تفهاوت،

 )1990(Houstonانجام شد و سپس سلولهها بها عدسهی
 × 100میکروسهکو

نهوری (

اصههتالف بههیو میههانگیوههها بهها آزمههون چنههد دامنهههای

Model Boeco Binocular,

 Tukeyبررسی گردید .سطح معنادار در نظر گرفته شده در

 ) Germanyمشاهده و درصد ههر کهدام بههطهور جداگانهه

ایو بررسی p<0/05 ،میباشهد.تجزیه و تحلیهل دادههها بها

محاسبه شد (.)Řehulka, 2000

نرم افزار ) SPSS (version 16, Chicago, USAانجام شد.

نمونههای ص ونی در نظر گرفته شده برای بررسیههای

نتایج

بیوشیمیایی با سرعت  1600gبهرای  10دقیقهه سهانتریفوی

آزمایش اول

شههدند .پالسههما پههس از جداسههازی ،در دمههای - 80 ºC

تفاوت معناداری بیو میانگیو زمان از دست دادن تعهادل و

نگهداری شد .اندازهگیری هورمهون کهورتیزول بها واحهد
نانوگرم در میلیلیتر با روش رادیوایمنواسهی(

زمان ایجاد بیهوشی کامهل در بچهماهیهان اسهترلیاد تحهت

Redding et

تأثیرغلظت های مختلف  MS-222و عصهاره توتهون وجهود

 )al., 1984بر اسهاس واکهنش رقهابتی بها اسهتفاده از کیهت

داشهت (جهدول 1؛  .)p<0/05از طرفهی بینمیهانگیو زمهان

تجهههاری (  )Immunotech, Marseille, Franceانجهههام

بازگشههت تعههادل و با زگشههت کامههل از بیهوشههی تنههها در

شد .اندازهگیری گلوکز با استفاده از کیت تجاری (شهرکت

بچهماهیان قرار گرفته در معر

پارس آزمون ،تهران ،ایرا ن) با روش آنزیمی رن سنجی با

معناداری مشاهده نشد ( .)p>0/05کوتاهتهریو زمهان بهروز

Bayunova et al.,

بیهوشی کامل متعلق به تیمار  MS-222بود کهه بها میهانگیو

 .)2002الکتات پالسما با روش رن سنجی و براساس یهک

زمان  211/6 ± 34/9ثانیه با غلظت  70mg/lبود .همچنیو

واکنش آن زیمی اندازهگیری شد .ایو اندازهگیری با استفاده

کوتههاهتههریو زمههان واکههنش بههه محههرک صههارجی (± 2/6

از کیت تجاری (شرکت زیستشیمی ،تهران ،ایهران) و بها

155/3ثانیه) با غلظت  60mg/lدر تیمهار MS-222مشهاهده

دستگاه اتوآناالیزر (  )Technicon RA-1000, USAبا طهول

شد .طوالنیتریو زمان بروز بیهوشی کامهل (674/0 ± 3/4

مو  520nmانجام شد (.)Barton et al., 2005

ثانیه) با غلظت  45mg/lنیز متعلق بهه تیمهار MS-222بهود.

آنالیز آماری دادهها

درحالیکه ،طوالنی تریو زمان واکنش به محهرک صهارجی

ارزیابی طبیعی بودن دادهها و بررسی همگنی واریانسهها
بهترتیب با استفاده از

( 749/0 ± 1/0ثانیه) با غلظهت  375mg/lدر بچهه ماهیهان

آزمهون One Sample Kolmogorov-

بیهههوش شههده بهها عصههاره توتههون مشههاهده شههد .در بههیو

 Smirnov Testو آزمون Leveneانجام شهد .سهپس بهرای

غلظت های آزمایش شده  ،عصاره توتون با غلظت 675mg/l

تعییو اثر غلظتههای مختلهف بهر روی زمهانههای القها و
بازگشت و همچنیو مقایسه شاص

MS-222تفهاوت معنهادار

وجود داشت ( )p<0/05و بهرای عصهاره توتهون اصهتالف

دستگاه اتوآناالیزر )(Technicon RA-1000, USAبها طهول
مهههو  500nmانجهههام گرفهههت (

های بیوشیمیایی بهیو تیمارهها و

و  MS-222با غلظت  60 mg/lبهعنوان غلظت بهینه درنظر

ههای هماتولوییهک از

گرفته شدند.
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جدول  1میانگیو (  ±صطای استاندارد) زمانهای رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از آن در بچهماهیان استرلیاد
تحتتأثیرغلظتها ی مختلف  M S-222و عصاره توتون.
نوع ماده

غلظت

زمان از دست

زمان بروز بیهوشی

زمان بازگشت

زمان بازگشت واکنش به

بیهوشی

(گرم/میلیلیتر)

رفتن تعادل (ثانیه)

(ثانیه)

تعادل(ثانیه)

محرک خارجی (ثانیه)

45

544 ± 43 /5 a

674 ± 3 /4 a

-

434 /6 ± 52 /9 a

50

364 ± 4 /5 b

539 /6 ± 8 /2 b

164 ± 4 ab

200 /6 ± 20 /1 bc

55

321 ± 16 /25 bc

359 /6 ± 23 /2 c

119 /3 ± 4 /9 abc

159 /3 ± 13 /1 c

60

240 /6 ± 1 /2 cd

298 /6 ± 6 /9 c

93 /3 ± 8 /8 bc

155 /3 ± 2 /6 c

65

223 /3 ± 13 /6 cd

280 /3 ± 7 /05 cd

87 ± 14 /2 c

156 /3 ± 20 /2 c

70

190 ± 15 /2 d

211 /6 ± 34 /9 d

190 ± 32 /1 a

313 /3 ± 20 /03 ab

375

474 ± 8 a

547 /5 ± 7 /5 a

356 /5 ± 11 /5

749 ± 1

450

450 ± 5 /7 a

532 /3 ±18 /02 a

427 ± 90 /5

658 /6 ± 12 /2

525

424 ±

3 /3 ab

473 /3 ±

424 /3 ± 55 /6

620 /3 ± 20 /8

376 /6 ±

32 /1 bc

396 /6 ±

357 ± 90 /01

568 ± 75 /4

236 ± 15 /5

570 ± 17 /3

328 /6 ± 39 /07

605 /3 ± 42 /8

MS-222

عصاره توتون

14 /4 ab

600

13 /3 bc

675

330 /3 ± 17 /3 c

376 /6 ± 21 /8 bc

700

251 ±9 /5 d

336 /6 ± 18 /5 c

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهندة اصتالف معنادار بینغلظت ها ی مختلف هر گروه است ( n =15( ) p<0/05برای هر تیمار).

آزمایش دوم

نداد(جدول  2؛  ، )p>0/05درحالیکه کهاهش معنهاداری در

شاخصهای خونشناسی

میهزان  MCVو  MCHدر گههروه MS222نسههبت بههه سههایر

تفاوت معنهاداری در میهزان  Hb ، WBC ، RBCو  Hctبهیو

تیمارهها مشههاهده شهد ( .)p<0/05اصههتالف معنههاداری در

تیمارهههههای آزمههههایش مشههههاهده شههههد (جههههدول

میزان لنفوسیت ،ائوزینوفیل و نوتروفیل در بیو تیمارههای

، )2بههطههوریکهمیههزان  Hb ، RBCو  Hctدر ماهیههان قههرار

آزمهایش مشهاهده شههد (،)p<0/05در حهالیکهه مونوسههیت

 ، MS222نسههبت بههه گههروه شههاهد و

تفههههاوت معنههههاداری را نشههههان نههههداد (جههههدول 2؛

توتون به صورتمعناداری پهاییوتهر بهود ( ، )p<0/05و بهیو

.)p>0/05پاییوتریو میهزان لنفوسهیت در ماهیهان بیههوش

گههروه شههاهد و ماهیههان بیهههوش شههده بهها توتههون در

شده با عصاره توتهون مشهاهده شهد ( .)p>0/05از طرفهی

های فوق تفاوت معنهاداری مشهاهده نشهد .میهزان

دیگر ،تیمار  MS222باالتریو میهزان ائوزینوفیهل را نشهان

 WBCدر تیمهههار توتهههون نسهههبت بهههه دیگهههر ت یمارهههها

داد ( .)p>0/05باالتریو میزان نوتروفیل در تیمهار عصهاره

بهههصههورتمعناداری بههاالتر بههود.میههزان  MCHCبههیو

توتون مشاهده گردید.

گرفتههه در معههر

شاص

تیمارههههای آزمایشهههی اصهههتالف معنهههاداری را نشهههان
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جدول 2میانگیو ( ±صطای استاندارد) شاص

های صون شناسی بچهماهی استرلیاد ،بالفاصله پس از قرارگیری در معر

استرس و بیهوشی باMS-222و عصاره توتون.
شاص

های هماتولوییک

MS-222

(mg/l

)60

عصههاره توتههون

(mg/l

شاهد

)675

) WBC (×103 cell/mm3

5/53 ± 0/69b

8/33 ± 0/22a

5/6 ± 0/18b

) RBC (×103 cell/mm3

750/0 ± 6/4b

878/8 ± 12/3a

882/5 ± 13/2a

)Hb (g/dL

5/88 ± 0/03b

7/48 ± 0/07a

7/4 ± 0/1a

)Hct (%

22/66 ± 0/21b

29/0 ± 0/44a

28/6 ± 0/3a

)MCV (fl

302/0 ± 0/63b

329/83 ± 5/44a

324/5 ± 1/8a

78 ± 0/36ab

84/83 ± 0/74a

84/1 ± 0/3a

)MCH (pg/cell
)MCHC (g/dl

25/91 ±0/15

25/78 ± 0/22

25/9 ± 0/1

لنفوسیت (درصد)

69/0 ± 0/51a

64/66 ± 1/15ab

67/8 ± 0/6a

نوتروفیل (درصد)

25/83 ± 0/60b

31/33 ± 0/71a

27/6 ± 0/3b

مونوسیت (درصد)

2/66 ± 0/33

ائوزینوفیل ( درصد)

2/16 ± 0/16a

3/33 ± 0/33

3/1 ± 0/1

0/66 ± 0/33b

0/6 ± 0/3b

حروف متفاوت در هر سطر نشاندهندة اصتالف معنادار بیو گروهها است( n =24( ) p <0/05برای هر تیمار).

شاخصهای بیوشیمیایی

زمان صهفر و یهک مشهاهده شهد  ،درحهالیکهه بهیو سهایر

تغییرات غلظت کورتیزول تحهت تهأثیربرهمکنش زمهان و

گروههای آزمایشی اصتالف معناداری در غلظت کورتیزول

تیمار بود (شکل1؛  .)p >0/05بیشهتریو میهزان کهورتیزول

در زمانهای مختلف وجود نداشت.

به طورمعناداری در ماهیان بیهوششده با عصهاره توتهون در
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۴۵

MS-222

a

a

توتون

۴۰
۳۵

شاهد

b

b b

b

b

b

b

b

b

۲۵
۲۰

b

۱۵

کورتیزول )(ng/ml

۳۰

۱۰
۵
۰
۶

۱

۳

۰

زمان (ساعت)
شکل 1روند تغییرات کورتیزول پس از بیهوشی با عصاره توتون و MS-222و تیمار شاهد در بچه ماهی استرلیاد در زمـانهـای
متفاوت نمونه برداری در طول دوره آزمایش .حروف کوچک بیانگر اختالف معنادار بین میانگینتیمارهای مختلف در زمانهای مختلف
صفر 3 ،1 ،و  6ساعت است ( .)p<0/05دادهها بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد ارائه شدهاند ( n = 24برای هر تیمار).

برهمکنش زمان و تیمار تأثیرمعناداری بهرروی غلظهت

گلوکز در تیمار عصاره توتونو  MS-222در طول دوره آزمایش

گلوکز نداشت (شکل  2؛  .)p>0/05در تمام زمانها شاملزمان

معنادار نبود ( .)p>0/05تنها گروه شاهد اصتالف معناداری را

صفر  3 ، 1 ،و  6ساعت باالتریو میزان گلوک زمتعلق به تیمار

در میزان گلوکز در طول زمان نشان دادند ،بهطوریکه حداقل

عصاره توتون بود()p<0/05؛ درحالیکه اصتالف معناداری بیو

آن در  3ساعت بعد مشاهده شد ( )p<0/05و در سایر زمانها

ماهیان بیهوش شهده بها  MS-222وتیمهار شهاهد در تمهام

تفاوت معناداری نداشت.

زمانهای نمونه برداری مشاهده نشد .تغییرات دورهای غلظت
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شکل  2روند تغییرات گلوکز پس از بیهوشی با عصاره توتون و MS-222و تیمار شاهد در بچهماهی استرلیاد در زمانهای متفاوت
نمونهبرداریدر طول دوره آزمایش .حروف بزرگ بیانگر اصتالف معناداردر یک زمان نمونهگیری بیو تیمارهای مختلف ( ) p<0/05و
حروف کوچک بیانگر اصتالف معناداربیو میانگیو های یک تیمار در طول آزمایش است ( .) p<0/05دادهها بهصورت میانگیو  ±صطای
استاندارد ارائه شدهاند ( n = 24برای هر تیمار).

تغییراتغلظت الکتات تحت تأثیر برهمکنش زمان و تیمار

زمان صفر مشهاهده شهد و کمتهریو میهزان آن در ماهیهان

بهههود (شهههکل 3؛  .) p >0/05بیشهههتریو میهههزان الکتهههات

بیهوش شده با  MS-222در زمان  1و  ، 3و تیمار شهاهد در

به طورمعناداری در ماهیان بیهوش شده با عصاره توتون در

زمانهای  3و  6مشاهده شد.

شکل  3روند تغییرات الکتات پس از بیهوشی با عصاره توتون و  MS-222و تیمار شاهد در بچهماهی اسـترلیاد در زمـانهـای
متفاوت نمونه برداریدر طول دوره آزمایش .حروف کوچک بیانگر اختالف معنادار بین میانگین تیمارهای مختلف در زمانهای مختلف
صفر 3 ،1 ،و  6ساعت است ( .)p<0/05دادهها بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد ارائه شدهاند ( n = 24برای هر تیمار).
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بحث

( )Oreochromisniloticusبه ایهو نتیجهه رسهیدند کهه بها

در بررسی حاضر با توجه به نتهایج ،دو ترکیهب بیهوشهی

افزایش غلظت عصاره توتون زمان بیهوشی کاهش و زمهان

عصاره توتون و  MS-222توانست در غلظتههای مختلهف

بازگشت افزایش مهییابهد.یکی از دالیهل وابسهتگی زمهان

بیهوشههی

بازگشت با غلظت ممکو است به ایو سبب باشهد کهه در

بچهماهیههان اسههترلیاد شههود .در مطالعههه انجههام شههده از

غلظت های باال به دلیل القای بهروز بیهوشهی سهریع ،مهاهی

سوی Zarghamو همکاران ( ،)2013زمهان بیهوشهی بهیو

به مدت طوالنی در تماس با ماده بیهوشی نیسهت و سهبب

غلظههتهههای  800 ، 400 ، 200و  1600میلههیگههرم برلیتههر

بازگشت سریع آن میشود ( .)Mylonas et al., 2005با ایو

عصاره توتون در ماهی قزلآالی رنگیوکمان دارای اصتالف

وجود ،عواملی مثل تفاوت در پاسخهای فیزیولوییک مهاهی

معناداری بود وغلظت های  200تا  400میلیگهرم بهر لیتهر

به مواد بیهوشی هم مهیتوانهد در ایهو قضهیه مهؤ ثر باشهد

عملکرد موفقتری را دارا بودند کهه بیهوشهی را در مهدت

(.)Weber et al., 2009همچنهیو  Gullianو

زمان کمتر از  2دقیقه و بازگشت را کمتر از  5دقیقهه القها

( ) 2009در بررسهههی صهههود بهههر روی بیههههوش شهههده

کردند؛ اما زمان بازگشت از بیهوشی اصتالف معنهاداری را

( )Rachycentroncanadumبا  MS-222به نتیجه مشهابهی

بیو غلظتهای مختلف نشان نداد .در بررسی انجام شده بر

دست یافتند .بنابرایو در بررسی حاضر ،هردو ماده بیهوشی

روی بیهوشیماهی کفشک سهنگالی ( )Solea senegalensi

عصاره توتون و  MS-222با توجه به زمان القای بیهوشی و

بههدون مشههاهده تلفههات و بهها موفقیههت باعهه

در دو شاص

Villanueva

بازگشت به غلظت وابسته هستند.

زمان بیهوشی و بازگشت  ،بیو غلظتههای
Weber et

براساس زمان بیهوشی و بازگشت ،در بین غلظتهای مورد

 )al., 2009که بها نتهایج بررسهی حاضهر مطابقهت داشهت.

آزمایش MS-222 ،با غلظت  60mg/lبهعنوان غلظـت بهینـه

متوسط زمان بیهوشی برای هردو ماده بیهوشی با افهزایش

در نظر گرفته شد که به تناسـ

نزدیـکتـرین معیـار بـرای

غلظت رابطهکاهشی داشت Mitjana .و همکاران ()2014

بیهوشکنندههای ایدهآل (ایجاد بیهوشی کمتر از  5دقیقـه و

اثرMS-222را بر روی بچهماهیان آنجل بررسی کر دند و به

ترجیحاً کمتر از  3دقیقه ،زمان بازگشت از بیهوشی حدود 5

مختلف  MS-222تفاوت معناداری مشاهده شد (

دقیقــه یــا کمتــر) ارائهشــده از ســوی Sharifpourو

نتیجه مشابهی دست یافتند .همچنیو در مطالعه انجام شده

همکاران( )2002را دارا بود .درماهیان بیهوش شده با عصاره

از سوی Weberو همکاران ( )2009بر روی ماهی کفشهک

توتون ،غلظـت ( 675 mg/lبـا کمتـرین زمـان بیهوشـی و

سهنگالی نیهز افهزایش غلظهت ، MS-222مشهاهده شهد .بهها

بازگشت) به عنوان غلظت بهینه درنظر گرفته شد ،که باتوجه

افزایش غلظت توتون و  MS-222زمان بازگشت بههتهدریج

بــه معیــار مذکوربــهعنــوان غلظــت ایــدهآل نمــیتوانــد

کاهش یافت و به ترتیب تا غلظهت  600و  60میلهیگرمبهه

باشــدZargham.و همکــاران ( )2013بــر روی قــزلآالی

حداقل صود رسید ،سپس از غلظتهای ذکرشده بهه بعهد

رنگینکمان از غلظت مـؤثر  200تـا  1600mg/lتوتـون در

زمان بازگشت افزایش یافهت بههطهوریکهه حهداکثرآن در

مطالعه خود استفاده کردند .از طرفی ،غلظت مؤثر عصـاره

باالتریو غلظت مشاهده شد Zargham.و همکاران ()2013

توتون  4تا  4/5mg/lبرای ماهی تیالپیـا گـزارش شـد کـه

در بررسی صود بر روی قزلآالی رنگیوکمان و  Agokeiو

بیهوشی و احیا کمتر از  4دقیقه صورت گرفـت ( Agokei

 ) 2010( Adebisبهههههههههههههر روی تیالپیههههههههههههها

 .)and Adebis, 2010غلظت بهینه برای بیهوشی قـزلآالی
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غلظت  ،RBC ،Hctو Hbپس از قرارگیـری در معـر

رنگینکمان با استفاده از  100mg/l ،MS-222پیشنهاد شد

2-

(  .)Kolanczyk et al., 2003ایـن تغییـرات ممکـن اسـت

phenoxyethanolمشاهده شد .درحالیکه تغییری در میزان

بهدلیل تفاوت در عوامل محیطی مثل شوری ،pH ،دمای آب

Hctدر ماهی آزاد اطلس ( )Salmosalarبیههوش شهده بها

و سطح اکسیژن باشد؛ همچنین غلظت بهینه ممکن است در

 ، MS-222بنزوکاییو و اسانس گل میخک از شروع تا پایان

بین و درون گونهها تغییـر کنـد ( Sylvester and Holland,

آزمایش و همچنیو بیو تیمارها مشاهد نشد

( Keissling et

.)1982

 .)al., 2009اختالف در شاخصهای هماتولوژیکبین مطالعات
آزاد شـدن هورمـونهـای

مختلف ممکن است بهدلیال ستفاده از مواد بیهوشی مختلف،

مواد بیهوشی میتوانند موجـ

تـورم اریتروسـیتهـا

گونههای مختلف و شرایط آزمایش باشد .کاهش فعالیتهای

میشود و به دنبال آن طحال اریتروسیت های جدید را به خون

تنفسی ناشی از بیهوشی نیز ممکن است دلیلـی بـر نوسـان

آزاد کنــد ( Wendelaar Bonga, 1997; Tort et al.,

شاخص هـای هماتولوژیـ ک باشـد ( ;Iwama et al., 1989

تغییر در

Thomas and Robertson, 1991; Holloway et al.,
 )2004وتفاوتهای میان گروه ها ممکن است با سطوح متغیر

اسـترس باشـد ( Wedemeyer et al., 1990; Iwama et

کاهش نرخ تنفس مرتبط باشد؛ اگرچه تحقیقات بیشتری برای

استرسی شوند که این موضوع سب

 .)2002تغییر در تعداد اریتروسیتها میتواند سب

میزان  Hct ،RBCو  Hbدر ماهیان قـرار گرفتـه در معـر

درک سههازوکار اساسههی پاسههخهههای مشههاهده شههده الزم

 )al.,1995که بـه دنبـال آن تغییـر در میـزان شـاخصهـای

است.تغییر در میزان شاخص های هماتولوژیک میتوانـد در

هماتولوژیــک شــامل  MCHC ،MCVو MCHرا موجــ

پاسخ به آزاد شدن هورمون های استرسی باشد که سب

خواهد شد.این تغییرات به عنـوانراهبرد احتمـالی محسـوب

تورم

و یا تغییر در تعداد اریتروسیتهـا مـی شـود ( Wendelaar

می شود تا اکسیژن الزم را در پاسخ به شرایط استرسی مهیـا

 .)Bonga, 1997; Tort et al., 2002در بررسهی حاضهر،

کنـد (  .)Caruso et al., 2005در مطالعهه حاضهر ،انتظهار
می رود که تیمار شاهد بیشتریو پاسخ استرسی را نسبت به

میزان  WBCدر دو تیمار شاهد وMS-222نسبت بهه تیمهار

سایر تیمارها ایجاد کند  ،از آنجاییکه عملیهات صهونگیری

توتون کهاهش معنهاداری یافهت .کهاهش در میهزان ، WBC

بدون استفاده از مواد بیهوشی انجام شد و ماهی در معر

عمدتاً لوکوسیت ،پاسخ معمول به استرس در مهاهی اسهت

استرس قرار گرفت.تیمار  MS-222کاهش معنهاداری را در

( ) Wedemeyer et al., 1990که با آزاد شدن اپی نفهریو در

میزان  Hb ، RBCو  Hctنسهبت بهه تیمهار شهاهد و توتهون

شرایط استرس همراه است و ضعف سیستم ایمنی را نشان

نشان دادند و به دنبال آن تغییر در میزان شاص

میدهد (.)Adeyemo, 2007

های صونی

 MCVو  MCHبیو تیمارها مشاهده شد .در مطالعه انجـام

باوجود گزارش مطالعهات مختلهف درصصهوق تهأثیر

شده در فیلماهی ( )Husohusoغلظت Hbو میزان  RBCبه

استفاده از مواد بیهوشی در کاهش استرس ناشی از اسارت

میزان اندکی پس از قرارگیری در معر

و دسهتکاری (

استرس دستکاری و

Davis and Griffin, 2004; Iversen et al.,

شر ایط اسارت افزایش یافت ،اما معنـادار نبـود و همچنـین

 ،) 2003; Small, 2004بعضی مطالعات دیگر نشهان دادهانهد

تغییری در میـزان  Hctمشـاهده نشـد ( Falahatkar et al.,

که قرارگیری در معر

مواد بیهوشی از طریق اثرگهذاری

 .)2009از طرفــی در مطالعــه دیگــر از ســوی  Shalueiو

بر روی غدد درونریهز (،)Oyama and Wakayama, 1998

 )2012( Hedayatiبر روی فیلمـاهی ،افـزایش انـدکی در

سبب القای استرس به ماهی میشهوند (
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2000; Davis and Griffin, 2004; Kiessling et al.,
 .)2009ایو امر از طریق سطوح افهزایش یافتهه کهورتیزول

 200 ng/mlگهزارش شهده اسهت (

 ،)1991درحههالیکههه در بررسههی حاضههر ،حههداکثر میههزان

پالسما ارزیابی میگردد ( ،)Zahl et al., 2010بهطهوریکهه
تحت شهرایط اسهترس،

Barton and Iwama,

کورتیزول آزاد شده  38/75ng/mlدر ماهیان بیهوش شده با

Adrenocorticotropic hormone

توتهههون مشهههاهده شهههد .در مطالعهههه انجهههام شهههده از

ترشح شده از هیپوتاالموس بهه قسهمت قهدامی کلیهه وارد

سویFalahatkarو  )2007( Bartonسطح کورتیزول پالسما

شده و با تحریک سهلولههای بهیو کلیهوی سهبب ترشهح

در فیلماهی در معر

کهورتیزول مهیشهود ( )Kubilay and Ulukay, 2002و در

عوامل استرسزای متعدد از  11تا

 15ng/mlافزایش یافت .مطالعهات پیشهیو

ماهی اغلب بهعنوان پاسخ اولیه به اسهترس درنظهر گرفتهه

( Barton et al.,

2000; Falahatkar and Barton, 2007; Falahatkar et al,
 )2009; Falahatkar and Poursaeid, 2012نشان داده اند که

مهیشهود ( .)Wendelaar Bonga, 1997; Barton, 2002در
مطالعه حاضر باالتریو میزان کورتیزول آزاد شده در ماهیان

تهههاسماهیهههان بههههنسهههبت در برابهههر اسهههترس مقهههاوم

بیهوش شده با عصاره توتونه در مقایسهه بها سهایر تیمارهها

هستند.عوامل مختلفی شامل تفاوت در ررفیهت پاسهخههای

مشاهده شد که در زمان صفر و یک ساعت بعد اتفاق افتاد.

فیزیولوییک و میزان حساسیت درونی ،تفاوتهای آناتومی

بها MS-

در بافت بینکلیوی ،مسئول پاسخههای کورتیکوسهتروئیدی

 222و درتیمار شاهد  ،درطول زمهانههای مختلهف معنهادار

پاییو در بعضی گونههای تاسماهیا ن در مقایسه بها ماهیهان

نبود  ،اما برای هردو تیمار در زمان صفر در بهاالتریو حهد

استخوانی سبب ایو موضوع میشود (.)Barton et al., 2000

صود قرار داشت .افزایش در سطح کورتیزول در بسیاری از

تغییرمعناداری در سطح گلوکز پالسهما تنهها در تیمهار

گونه های ماهیان شامل قزلآالی رنگیوکمهان ،کهاد اطلهس

شاهددر زمان صفر مشاهده شد ،درحالیکه تیمارهای دیگر

Pimephales

تفاوتی را در غلظت گلوکز در طهول دوره آزمهایش نشهان

 ،)promelasگربهههمههاهی کانههالی ()Ictaluruspunctatusو

ندادند .افزایش سریع در غلظت گلهوکز پالسهمای ماهیهان

هههههالیبوت اطلههههس ()Hippoglossus hippoglossus

بیهوش شده  ،به واسطه آزاد شدن کاتکول آمیوها بهعنوان

;Pirhonen and Schreck, 2002; Wagner et al., 2003

پاسخ استرسی ثانویه در پاسخ به کاهش اکسهیژنرسهانی و

غلظت کورتیزول اگرچه در ماهیان بیههوش شهده

(  ، )Gadusmurhuaقنههههات سههههرچرب (

(

)Small, 2004; Palić et al., 2006; Zahl et al., 2010

قطع تنفس رخ مهیدههد (

مشاهده شد که با نتهایج مطالعهه حاضهر مطابقهت داشهت.

 .)Iwama et al., 1989در مطالعههه  Sattariو همکهههاران

درواقع اف زایش در سطح کورتیزول در مطالعه حاضر نوعی

( )2009تغییهری در غلظهت گلهوکز پالسهما در قههزلآالی

پاسخ اولیه به استرس محسوب میشود و از آنجاییکهه در

رنگیوکمان قرار گرفته در معر

MS-222مشاهده نشد که

تیمار عصاره توتون ایو پاسخ است رسی بیشتر بود ،بیهوشی

در توافق با یافتههای مطالعه حاضر بود .از آنجا که عملکرد

با عصاره توتون سبب بروز استرس در ماهیان میشود.

اصلی سیستم عصبی مرکزی حف تعادل است ،دالیل عدم

;Gingerich and Drottar, 1989

میزان کورتیزول آزاد ش ده در پاسخ به استرس در بیو

مشاهده تغییر در سطوح گلوکز میتواند به ایو دلیل باشهد

گونه ها و درون گونههها بهه میهزان زیهادی تغییهر مهیکنهد

که ماهی به سرعت ذصایر ا نریی را تحت شرایط اسهترس

( .)Barton and Iwama, 1991; Barton, 2000غلظههت

مصرف میکند (.)Martinez-Porchas et al., 2009

کورتیزول در آزادماهیان تحت استرس حهاد بهیو  100تها
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باالتریو سطح الکتات پالسما در ماهیان بیهوش شده با

ماهیههان بیهههوش شههده بهها عصههاره توتههون مشهههاهده

توتون در زمان صفر مشاهده شد و کمتهریو میهزان آن در

نشد.بهطورکلی تجزیه و تحلیل دادهها نشهان داد کهه تهأثیر

ماهیان بیهوش شهده بها  MS-222در زمهان  1و  3و تیمهار

فیزیولوییههک بهها بیهوشههی عصههاره توتون نسههبت

بههه MS-

شاهد در زمانهای  3و  6مشاهده شد کهه نشهان مهیدههد

 222بیشهتر بههود ،بنهابرایو  MS-222کههارایی بهتههری را در

عصاره توتون پاسهخ استرسهی بیشهتر را در مهاهی ایجهاد

بیهوشی کامل و برگشت از آن نسهبت بهه عصهاره توتهون

مههیکنههد .الکتههات بهههعنههوان زیرمجموعههه ای از فراینههد

داشت و برای استفاده در فعالیتهای مختلف که همراه بها

Renaud and

استرس میباشند اثر کمتری بهر روی مهاهی مهیگهذارد و

 )Moon, 1980و معموالًبههعنهوان شاصصهی از متابولیسههم

میتواند در ماهیان صاویاری بدون آثار و جنبهههای منفهی

غیرهوازی محسهوب مهیشهود (.)Virani and Rees, 2000

بهکار رود.

گلوکونئوینزیز در بعضهی از ماهیهان اسهت (

افزایش در غلظت الکتات در ماهیآزاد اطلس (نهام علمهی)
به دنبال بیهوشهی بها روغهو گهل میخهک (

Iverzen et al.,

 )2003و در فیلماهی پس از قرارگیری در معر

تشکر و قدردانی

استرس

بدیووسیله از مسئوالن و کارکنان محترم مجتمهع تکثیهر و

دسهتکاری و شههرایط اسهارت ()Falahatkar et al., 2009

پرورش ماهیان صاویاری شهید دکتر بهشهتی سهد سهنگر،

مشاهده شد .افزایش سطح الکتات صون در ن تیجه فعالیهت

به ویژه از آقای مهندس عباسعلیزاده و همچنیو از تمهامی

تنفسی تحت شرایط بیهوازی اتفاق می افتد ،بهطهوریکهه

همکارانی که ما را در اجرای ایو پهرویه یهاری رسهاندند،

تحت چنیو شرایطی منابع گلیکوین تخلیهشهده و الکتهات

کمال تشکر را داریم.

در بافت ماهیچه انباشته مهیشهود (

Milligan and Girard,

 .)1993بنههابرایو ،زمههانیکههه مههاهی در معههر
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Abstract
The efficacy of tobacco extract at concentrations of 375, 450, 525, 600, 675,
and 750 mg/l and MS-222 at concentrations of 45, 50, 55, 60, 65 and 70 mg/l
was experimented in triplicates on juvenile sterlet, Acipenser ruthenus (54 ±
0.7 g). In addition, the effect of these agents on hematological parameters
and biochemical indices were compared. Results showed that the time of
equilibrium loss or induced time of anesthesia was reduced by increasing the
concentrations of these two agents, whereas time of recovery increased.
Regarding the times of anesthesia and recovery, the optimal concentrations
were selected as 675 mg/l and 60 mg/l for tobacco extract and MS-222,
respectively. There was a significant decrease in hematocrit, hemoglobin and
number of red blood cells for all treatments compared to control group
(p<0.05); then, significant changes were observed in the mean corpuscular
volume and mean corpuscular hemoglobin (p<0.05). Also, white blood cells,
neutrophil, lymphocyte, and eosinophil changed significantly among the
treatments (p<0.05). A significant increase in plasma cortisol was observed
immediately after induction for all treatments, then decreased from start to
the end (p<0.05). Only fish exposed to handling stress indicated significant
change in glucose concentration. On the other hand, lactate concentration
indicated a significant decreasing trend for both tobacco extract and handling
stress, the maximum level of which occurred immediately after induction
(p<0.05). Overall, considering the lower changes in biochemical indices for
fish anesthetized with MS-222 compared to tobacco extract, it appears MS222 had lower physiological responses in juvenile sterlet, and therefore
would be recommended.
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