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تأثیر  بی هوشی اسانس اسطوخودوس)Lavendula officinalis( بر آسیب های 
بافتی و آنزیم های بیوشیمیایی خون ماهی کپور نقره ای
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 چکیده  
زمینه مطالعه: دستیابی به یک داروی بیهوش کننده مناسب جهت بیهوشی سریع با بازگشت طوالنی مدت و ایمن از آن، همواره دغدغه 
محققین علوم شیالتی بوده است. هدف: در این مطالعه به بررسی اثر  بی هوشی اسانس اسطوخودوس بر آسیب های بافتی و فاکتور های آنزیمی 
 23/55±1/5 g خون ماهی کپور نقره ای پرداخته شد. روش کار: تعداد 260 قطعه بچه ماهی کپور نقره ای با میانگین وزن و طول کل به ترتیب
و Cm 1±15/6 در چهار گروه دسته بندی شدند. 3 گروه از ماهیان با غلظت هایppm 200، 300 و 400 اسانس اسطوخودوس بیهوش شدند و 
گروه چهارم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. زمان های رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی اندازه گیری و ثبت شد و در ساعات صفر و 24 
پس از بیهوشی از گروه های مختلف خونگیری به عمل آمد. پس از جدا نمودن سرم پالسما توسط سانتریفیوژ، مقادیر آنزیم های آالنین آمینو 
ترانسفراز )ALT(، آسپارتات آمینو ترانسفراز )AST( و آلکالین فسفاتاز )ALP( نمونه های پالسما اندازه گیری شد. بافت های کلیه، کبد و آبشش 
ماهیان خونگیری شده نیز خارج و جهت بافت شناسی نگه داری گردید. نتایج: اسانس اسطوخودوس در غلظتppm 300، کپور نقره ای را درکمتر 
از min 3 بیهوش کرد و بازگشــت از بیهوشــی نیز کمتر از min 3 طول  کشید. از طرفی بیهوشی با غلظت های مختلف اسانس اسطوخودوس 
تأثیری برپروفیل خون شناسی نداشته و تغییرات معنی داری در میزان آنزیم های AST،ALT و ALPدرهیچ یک از ساعت های مذکورمشاهده نشد 
)p<0/05( و در آسیب شناسی بافتی نشان داد که غلظت ppm 300 فاقد تأثیرات جانبی است و می توان از این غلظت بدون نگرانی از آسیب های 
احتمالی اسانس مورد نظر استفاده نمود. نتیجه گیری نهایی: به نظر می رسدمصرف اسانس اسطوخودوس به عنوان یک داروی استاندارد در امور 

بیهوشی و به عنوان جایگزین مواد شیمیایی متداول در ایجاد بیهوشی و آرام بخشی در ماهیان قابل توصیه است.

واژه های کلیدی: اسانس اسطوخودوس،بی هوشی، کپور نقره ای، آسیب های بافتی

مقدمه
بیهوشی به عنوان یک ابزار مدیریتی کارآمد در آبزی پروری مطرح می باشد. 

از این رو همواره دستیابی به یک داروی بیهوش کننده مناسب جهت بیهوشی 

سریع با بازگشت طوالنی مدت و ایمن از آن، دغدغه محققین علوم شیالتی 

بوده  است.

معیار های اساســی برای ارزیابی یک ماده بیهوشــی مطلوب در آبزی 

پروری شامل: زمان القای کمتر از min 15 و ترجیحا کمتر از min 3، غیر 

سمی بودن برای ماهی و انسان، بازماندگی کمتر در اندام ها و تجزیه سریع 

آن در محیط آبی می باشند )9(.

 Lavendula با نام علمی Lamiaceae گیاه اسطوخودوس از خانواده

officinalis و نام انگلیسی Lavander می باشد)6(. خصوصیات درمانی 

و آروماتراپی اســطوخودوس را عمدتًا به منوترپن های آن نسبت می دهند. 

منوترپن ها دســته ای از ترکیبات آلی فرار هســتند که بخش عمده اسانس 

اســطوخودوس را تشــکیل می دهند. از جمله مواد مٔوثره موجود در ترکیب 

ایــن گیاه می توان لینالول و لینالیل اســتات را نام برد کــه لینالول با اثر بر 

روی گیرنده های گاما آمینو بوتیریک اســید در سیستم عصبی مرکزی به 

عنوان آرام بخش عمل می کند، لینالیل استات نیز دارای عملکرد نارکوتیک 

اســت )3(. از طرفی اســطوخودوس 8 معیار اساســی که برای ارزیابی یک 

Meyer و Marking ماده بیهوشــی مطلــوب در آبزی پــروری توســط

 Sharif در ســال 1985 ارائه شده اســت را دارا می باشــد و بنابر استدالل

pour و همکاران در سال 2003 انتظار می رود که اسانس اسطوخودوس به 

آسانی در محیط تجزیه شود و اثرات سوء زیست محیطی نیز نداشته باشد. 

مزیت اســطوخودوس در مقایسه با داروی شــیمیایی MS222 که در حال 

حاضر مصرف آن محدود شــده و احتمال تأثیــر گذاری منفی آن بر ماهی 

و فراورده هــای حاصله وجود دارد، منشــاء طبیعی و بی ضرر بودن آن برای 

محیط زیســت می باشد که در این مطالعه اســتفاده از آن و تعیین بهترین 

غلظت درمانی و سطح بیهوشی آن مد نظر قرار گرفته است.

در مطالعــه حاضر برای ارزیابی میزان اثرات جانبی احتمالی اســانس 

اسطوخودوس، آنزیم های آالنین آمینو ترانسفراز )ALT(، آسپارتات آمینو 

ترانسفراز )AST( و آلکالین فسفاتاز )ALP( جهت تشخیص ایمنی دارو های 

بیهوشی و آزمایشات هیستوپاتولوژی مورد سنجش قرار گرفتند. 
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مواد و روش کار 
 ،23/55±1/5 g تعداد 260 قطعه ماهی کپور نقره ای در محدوده وزنی

از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان اســتخوانی زهک واقع در شــمال اســتان 

سیستان و بلوچستان صید و به آزمایشگاه منتقل شدند. به منظور سازگاری 

 300 L با شــرایط محیطی جدید، ماهیان به مدت یک هفته در تانک های

حاوی L 250آب در شرایط بهینه نگهداری شدند. وزن و طول کل ماهیان 

بــا ترازو دیجیتال بادقت g 0/1 و خط کش با دقت ml 1 اندازه گیری شــد. 

 7/6  mg/l ،24 ±1وسختی آب نیز در زمان آزمایشبه ترتیب برابر pH ،دما

و 170 بود. در ضمن h 24 قبل ازشروع آزمایش و نیز در مدت زمان انجام 

آزمایش غذا دهی قطع شد )13(.

اســانس اســطوخودوس مورد اســتفاده در ایــن آزمایــش از خانواده 

Lamiaceae بــا نام علمی Lavendula officinalis و نام انگلیســی 

Lavanderمی باشــد که از شــرکت باریج اسانس خریداری شد. بیهوشی 

در آکواریوم L 20 محتوی L 10محلول بیهوشــی که از ترکیب آب و ماده 

بیهوشــی در غلظت های مورد آزمایش )200،300ppm و 400( به دســت 

آمده بود صورت گرفت. از آنجا که در تحقیقات شیالتی و آبزی پروری جهت 

آسانتر شــدن روندهای مختلف دستکاری از قبیل: بیومتری، وزن کشی و 

حمل ونقل به منظور کاهش استرس، مواد بیهوش کننده مورد استفاده قرار 

می گیرد )7،16( و همچنین به دلیل اینکه در این موارد احتیاجی به بیهوشی 

عمیق نمی باشــد بنابراین در این مطالعه نیز جهت اندازه گیری فاکتورهای 

ذکر شده از بیهوشی سبک استفاده شد. انتقال ماهیان پس از بیهوش شدن 

 L 40 حاوی L تا مرحله بیهوشی سبک، با استفاده از ساچوک به آکواریوم

25 آب فاقد ماده بیهوشــی که به خوبی هوا دهی می  شد انجام شد. سپس 

زمان  های رســیدن به مراحل ازدست رفتن تعادل و بیهوشی سبک با دقت 

دهم ثانیه توسط زمان سنج ثبت شد)8(.

در پژوهــش حاضــر در تمــام غلظت های بکار گرفته شــده اســانس 

اسطوخودوس، زمان القا بیهوشی کمتر از 3 دقیقه و مدت زمان الزم برای 

احیا کامل ماهی به طور میانگین 3 دقیقه بود. با عنایت به اینکه توصیه شده 

است ماده بیهوش کننده مطلوب برای ماهیان بایستی به ترتیب زمان های 

القا و احیا کامل 3 و حدود  5 دقیقه را داشــته باشــد )9( غلظت های به کار 

گرفته در این مطالعه معیار های الزم جهت القا بیهوشی مناسب را به نمایش 

گذاشــتند )جدول1(. بنابراین مطابق با سایر مطالعات صورت گرفته در این 

پژوهش زمان 3 دقیقه مد نظر قرار گرفت.

خون گیری از طریق ساقه دمی صورت گرفت. سپس نمونه های خون 

در لوله هــای آزمایش اســتریل فاقد ماده ضد انعقاد جمــع آوری و به مدت

min 15با ســرعت r/min 3000 ســانتریفوژ و نمونه های سرم جدا و در 

لوله های اپندروف ریخته شــده و سپس در فریزر در دمای oC 20- تا زمان 

آزمایــش جهت اندازه گیری پارامتر های بیوشــیمیایی باقــی ماند )2(.پس 

از جدا سازی پالســمای خون از طریق سانتریفیوژ، اندازه گیری آنزیم های

ALP  )آلکالین فســفاتاز(،AST  )آسپارتات آمینو ترانسفراز(ALT، )آالنین 

 PROM مدل )Selectra( با دستگاه اتوآناالیزر سلکترا ،)آمینو ترانسفراز

ساخت کشور هلند سنجیده شد )14(.جهت انجام بافت شناسی از هر تیمار، 

3 عــدد ماهی بالفاصله پس از احیا و 3 عدد دیگر h 24 پس از بیهوشــی 

جداســازی وبافت های کبد، کلیه و آبشش آن ها  در فرمالین 10 ٪ فیکس 

شــدند.نمونه  های فیکس شده جهت تهیه مقاطع بافتی میکروسکوپی، به 

منظــور فرآیند آبگیری در درجات مختلف الکل اتیلیک )70 تا 100٪( قرار 

داده  شــدند. پس از آبگیری، نمونه  ها جهت شــفاف سازی و خروج الکل  از 

آن ها  ، در محلول گزیلول قرار داده  شــد. سپس نمونه  ها در پارافین مذاب 

در دمــای oC 60-58 قرار گرفتند و پس از اتمام این مرحله، قالب گیری در 

پارافین صورت گرفت. الم های تهیه شده، با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ 

آمیزی شدند و با استفاده از المل و چسب بالزام سطح نمونه  ها پوشیده شد و 

در نهایت توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه و تفسیرقرار گرفتند )12(.

به منظور انجام تجزیه و تحلیل آماری داده ها، ابتدا نرمال بودن آن ها  

با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov انجام شد.سپس از آنالیز 

واریانس یک طرفــه )One WayANOVA( در قالب طرح آماری کاماًل 

تصادفی جهت مقایسه تیمار ها استفاده شد. پس از اطمینان از نرمال بودن 

داده ها برای تعیین اختالف معنی داری بین میانگین ها در گروه های مختلف 

از آزمون دانکن )Duncan( در ســطح اطمینان 95 ٪ اســتفاده شد و همه 

نتایج بدست آمده به صورت میانگین± انحراف معیار های آماری در نرم افزار

Excel ،SPSS16 2010 نشان داده شدند.

نتایج
از نتایج بدســت آمده از بیهوشــی ماهی کپور نقــره ای با غلظت های 

مختلف اسانس اسطوخودوس چنین استنباط می شود که با افزایش غلظت 

ماده بیهوش کننده زمان القای بیهوشــی ســریع تر و احیا کامل از بیهوشی 

رونــد افزایشــی دارد. از طرفی بیهوشــی با غلظت های مختلف اســانس 

اسطوخودوس تأثیری برپروفیل خون شناسی نداشته و تغییرات معنی داری 

در میزان آنزیم های AST،ALT و ALP مشاهده نشد )p>0.05( همچنین 

آسیب های بافتی در بافت آبشش )تصاویر1،2،4،5( و بافت کلیه )تصویر6(

ماهیان مورد آزمایش در زمان های صفر و 24 ساعت از بیهوشی، در تصاویر 

مذکور قابل مشــاهده بود اما در پایان، بررســی هیستوپاتولوژی نمونه های 

 200،300ppm( برداشته شده از آبشش و کلیه ماهیانی که با غلظت های

و 400( از اسانس اسطوخودوس بیهوش شده بودند و به مدت یک هفته در 

آکواریوم های ریکاوری تحت نظر بودند، حاکی از کاهش یا عدم مشــاهده 

ضایعــات )از جمله نفوذ ســلول های آماســی، پرخونی، ادم و چســبندگی 

و هایپرپالزی المال ها در آبشــش و نفریت و تورم سلولی بافت پوششی در 

کلیه( )تصویر3( در آن بافت ها بود. در نهایت آسیب شناســی بافتی نشــان 

داد که غلظــت بهینه ppm 300 فاقد تأثیرات جانبی اســت و می توان از 
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این غلظت بدون نگرانی از آســیب های احتمالی اسانس مورد نظر استفاده 

نمود. در ضمن غلظت هایppm 200 و 400 نیز می توانند به عنوان کاهش 

دهنده استرس در زمان انتقال ماهی کپور نقره ای استفاده گردند.

بحث
نتایــج ایــن تحقیق نشــان داد که غلظــت بهینه مورد نیاز اســانس 

اســطوخودوس جهت بیهوش نمودن ماهی کپور نقــره ای در زمان توصیه 

شــده )حداکثر زمان القاء بیهوشــیppm)3  min 300 می باشد. از طرفی 

زمان بازگشت کامل ماهیان بیهوش شده با این غلظت حدود min 3 بود. بر 

اساس مشاهدات صورت گرفته،با افزایش غلظت ماده بیهوش کننده زمان 

القای بیهوشــی کمتر و مدت زمان برگشت از بی هوشی بیشتر می شود که 

با مطالعه Sharif pour و همکاران در ســال 2003همخوانی دارد)10(. با 

عنایت به اینکه دوز مٔوثر بیهوش کننده غلظتی اســت که کوتاهترین القا و 

ســریع ترین احیا را داشته باشد )8( و با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ،که 

از جمله مالک های مد نظر در این مطالعه می باشد، همچنین بررسی نتایج 

حاصل از آسیب شناســی بافتی که حاکی میزان آســیب های کمتر غلظت 

ppm 300 نســبت به غلظت ppm 400می باشــد می توان از این غلظت 

بدون نگرانی از آسیب های احتمالی اسانس مورد نظر استفاده نمود.

دارو های بیهوش کننده می توانند بر قسمت های مختلف سلول عصبی 

از جمله غشا سلول، انتقال دهنده های عصبی، گیرنده ها و کانال های یونی 

مختلف اثر بگذارند )1(. این اثرات همیشــه مثبــت و در کنترل ما نخواهد 

بود و اســتعمال بعضی از دارو های بیهوشی ممکن است عوارض جانبی را 

در پی داشته باشد. عوارض جانبی که در دارو های شیمیایی بیهوش کننده 

مشاهده شده است در دارو های گیاهی از جمله اسانس اسطوخودوس ثابت 

نشده، به عنوان مثال در صورتی که ماهی مدت کوتاهی در معرض اسانس 

اسطوخودوس قرار گیرد رشد آن تحت تأثیر قرار نمی گیرد )11،15(.

در آزمایــش انجــام گرفته توســط Zargham و همکاران در ســال 

2013، روی اثــر بیهوش کنندگی عصاره های آبی و الکلی تنباکو بر ماهی 

قزل آالی رنگین کمان،غلظت هــای mg/l 200 تا 800 عصاره آبی تنباکو 

عملکرد موفق تری را دارا بود به طور کلی می توان گفت عصاره تنباکو قزل 

آال را در کمتر از min  3 بیهوش می کند و بازگشــت از بیهوشــی کمتر از 

5 دقیقه طول می کشد )20( در حالیکه در تحقیق حاضر، پائین ترین غلظت 

مٔوثر که باعث بیهوشــی با متوسط زمان القای کمتر از min 3 شد،غلظت 

ppm 300 بــود. زمــان القا، در نتایج حاصل از تحقیــق حاضر با افزایش 

غلظت مواد بیهوش کننده رابطه معکوس دارد بطوریکه با افزایش غلظت، 

زمان القا کاهش می یابد.

آنزیم های ســرم به ویژه ALP، AST و ALT در بسیاری از اندام های 

حیاتــی ماهی به ویژه کبد، قلب و عضالت یافت می شــوند. آســیب های 

بافتی و بیماری های این اندام ها می تواند باعث آســیب غشای سلولی این 

اندام ها و تخلیه این آنزیم ها وافزایش ســطح ســرمی آن ها  شود )17،18(.

جدول1. میانگین و انحراف معیار زمان های رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی و بازگشت از آن در ماهی کپور نقره ای تحت تأثیر اسانس اسطوخودوس )زمان به ثانیه(. حروف 
متفاوت در هر سطر نشان دهنده اختالف معنی دار )p>0/05( بین گروه هاست.

ppm300ppm400ppm 200مراحل/تیمار

a84/54±6/89 b65/2±7/87 c 5/03±105/8از دست دادن تعادل

a147/6±3/57 b124/1±3/6 c 4/72±166/9بیهوشی سبک

a84/62±3/75 ab87/73±2/60 b 3/6±81/99بازگشت تعادل

a125/9±4/51 b148/8±4/21 c 3/84±108/4احیا کامل

جدول2. فعالیت آنزیم هایAST،ALTوALP،در ساعت صفر پس از بیهوشی در گروه شاهد و گروه های بیهوش شده با غلظت های مختلف اسانس اسطوخودوس. حروف متفاوت 
در هر سطر نشان دهنده اختالف معنی دار )p>0/05( بین گروه هاست.

ساعت صفر بعد از بیهوشیآنزیم/زمان

)IU/L( 200گروه شاهدآنزیم ppm300القای بیهوشی باغلظت ppm 400القای بیهوشی با غلظت ppm القای بیهوشی با غلظت

AST41/3±1/5a41/6±1/5 a43/3±0/64 a43/5±0/47 a

ALT5/6±2/1 a6/3±1/5 a8/3±1/5 a10±2 a

ALP53/4±4/2 a56/3±4/7 a60/4±1/9 a60/9±2/1 a

جدول3. فعالیت آنزیم هایAST،ALTوALP،در ساعت 24پس از بیهوشی در گروه شاهد و گروه های بیهوش شده با غلظت های مختلف اسانس اسطوخودوس. حروف متفاوت 
در هر سطر نشان دهنده اختالف معنی دار )p>0/05(بین گروه هاست.

ساعت24 بعد از بیهوشیآنزیم/زمان

)IU/L(200گروه شاهدآنزیم ppm300القای بیهوشی باغلظت ppm 400القای بیهوشی با غلظت ppm القای بیهوشی با غلظت

AST81/6±2/1 a83±1 a86/6±2/5 a88/3±3/7 a

ALT7/6±1/5 a8/6±1/5 a10/3±2/3 a11/3±2/08 a

ALP66±14/1 a68±9/8 a68±11/5 a78/6±1/5 a

تأثیر بی هوشی اسانس اسطوخودوس بر ماهی کپور نقره ای
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در این پژوهش فعالیت هر ســه آنزیم در ســرم خون ماهیان بیهوش شده 

با اسانس اســطوخودوس در مراحل مختلف نمونه گیری در فواصل زمانی 

)صفر و 24 ساعت پس از ایجاد بیهوشی( تحت تأثیر قرار نگرفته و تفاوت 

معنی داری بین فعالیت آنزیم ها بین گروههای تیمار ی و تیمار شاهد مشاهده 

تصویر1. بافت آبشش کپورنقره ای، غلظت ppm 300، در طی 24 ساعت، چسبندگی 
.)40X,A( )H&E(المال ها

تصویر3. بافت کلیه کپور نقره  ای، غلظت ppm 200، 300 و 400 در طی یک هفته، تورم 
.)40X,A( )H&E(و کاهش نفریت )A( سلولی بافت پوششی

تصویر5. بافت آبشش کپور نقره ای، غلظت ppm 400، در طی 24 ساعت، چسبندگی 
.)40X,A( )H&E(ا.)B(و هیپرپالزی )A(المال ها

تصویــر2. بافــت آبشــش کپــور نقــره  ای، غلظــت ppm 400، در طی 24 ســاعت، نفوذ 
.)40X,A( )H&E(و از بین رفتن المال ها )A(سلول  های آماسی در رشته اولیه

تصویــر4. بافــت آبشــش کپور نقــره ای، غلظــت ppm 400، در شــروع آزمایش، نفوذ 
ســلول های آماســی در کمان آبشــش )A(، ادم )B( و پرخونی )اتساع عروق خونی(

.)40X,A( )H&E(

 ،)A( 400، در طی24 ســاعت،نفریت ppm تصویــر6. بافت کلیه کپور نقره ای، غلظت
.)40X,A( )H&E(و کست هیالین )B( تورم سلول های بافت پوششی
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.)p>0/05(نشد

نتایج مطالعه انجام شــده توســط Soltani  و همکاران در سال 2004 

بــر روی کپور معمولی تحت تأثیر غلظت های ppm 100 و 200 اســانس 

گل میخک هندی در رابطه با معنی دار نشــدن مقادیر فاکتور های آنزیمی 

خون شــامل آالنین آمینو ترانســفراز  )ALT(،آســپارتات آمینو ترانسفراز 

)AST(،آلکاالین فسفاتاز )ALP( همخوانی دارد )11(. در مطالعه پارامتر های 

 Ghiasi خونی کپور معمولی متعاقب مواجهه با غلظت کم کادمیوم توسط

 ALT و AST،ALP و همکاران در ســال 2011 در مقدار آنزیم های سرمی

ماهیان گروه تیمار اختالف معنی داری در مقایســه با گروه شــاهد مشاهده 

نشــد. البته در مقادیر آنزیم هــای مذکور بین ماهیان گروه شــاهد با تیمار 

افزایش مشــاهده شــد اما این تفاوت به شــکل معنی دار نبود که افزایش 

این آنزیم ها به آســیب های سلولی در بافت های هدف که در مسمومیت با 

کادمیوم درگیر می شــوند همچون کبد، کلیه و آبشش نسبت داده شد )4(. 

در پژوهش حاضر با توجه به عدم تأثیر معنی دار اسانس اسطوخودوس مورد 

استفاده بر آنزیم های سرمی )AST، ALT و ALP( می توان چنین استنباط 

کرد که غلظت های بکار برده  شده در این تحقیق بی خطر می باشند و با نتایج 

مقاله فوق مطابقت دارد.

بررسی های میکروسکوپی مقاطع به دست آمده از بافت های آبشش، 

کلیه و کبد ماهیان بیهوش شــده با اســانس اسطوخودوس در غلظت های 

مختلــف )200،300ppmو400(، آســیب های بافتــی را در ماهیان مورد 

آزمایش در زمان های صفر وh 24 پس از بیهوشی، نشان داد اما در پایان، 

بررسی هیســتوپاتولوژی نمونه های برداشته شده از آبشش و کلیه ماهیان 

تحت تیمار اسانس اسطوخودوس بیهوش شده بودند و به مدت یک هفته 

در آکواریوم های ریکاوری تحت نظر بودند، حاکی از کاهش یا عدم مشاهده 

ضایعات در آن بافت ها بود. در مطالعه Halajian و همکارانش در سال2014 

بر روی اثرات حاد نیترات روی بر بافت آبشــش ماهی فیتوفاگ پرورشــی، 

مطالعات میکروسکوپی عوارضی مانند هیپرپالزی، تالنژیکتازی، نکروزی 

شدن رشــته های ثانویه، آنوریســم، پر خونی و به هم چسبیدن رشته های 

ثانویه آبششــی را در تیمار های مورد آزمون در مقایســه با شاهد نشان داد 

)5(. در نهایت به این نتیجه دست یافتند که با افزایش غلظت نیترات روی 

و با افزایش زمان مجاورت ماهی، شدت آسیب های بافتی در آبشش بیشتر 

می شود. همچنین در مطالعه ای که Velisek و همکاران در سال 2005 به 

بررسی تأثیر بیهوشی اسانس میخک در ماهی قزل آال پرداختند، مشاهدات 

 h24 ،)بافت شناسی نمونه های بافتی )آبشش،کبد، کلیه،طحال وجمجمه

پس از بیهوشــی نشــان داد که در 20 ٪ از ماهیان، گشاد شــدگی برخی از 

تیغه های آبششی وجود دارد اما هیچگونه تغییری در سایر بافت های مورد 

مطالعه در این پژوهش مشاهده نشد در نتیجه آن ها  بیان کردند که استفاده 

از اسانس میخک با غلظتmg/l 30 هیچگونه آسیب غیر قابل برگشتی در 

قزل آالی رنگین کمان ایجاد نمی کند )15(.

در نهایت با توجه به عدم مشاهده آسیب های برگشت پذیر در بافت های 

مــورد مطالعه )آبشــش،کبد وکلیه( و نیز عدم تغییرات معنــی دار در برخی 

از فاکتور هــای بیوشــیمیایی خون در تحقیق حاضر و تحقیق های مشــابه 

انجام گرفته و با عنایت به عدم خطر مســمومیت انســانی توســط اسانس 

اسطوخودوس در مقایســه با بیهوش کننده های شیمیایی متداول از قبیل 

MS222 و بنزوکائین، همچنین ســازگاری آن با محیط زیســت به علت 

تجزیه ســریع در محیط آب، ایجاد بیهوشــی و نیز بهبودی سریع و ارزان 

بودن آن،این اســانس به عنوان یک داروی استاندارد در امور بیهوشی و به 

عنوان جایگزین مواد شــیمیایی متداول در ایجاد بیهوشی و آرام بخشی در 

ماهیان قابل توصیه است.

تشکر و قدردانی
از مســئولین و کارکنــان پژوهشــکده ی تاالب بیــن المللی هامون و 

آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل که در انجام این تحقیق ما را 

یاری نمودند تشکر و قدردانی می شود. همچنین منابع مالی این تحقیق از 

محل پژوهانه شماره 59- 9517_اUOZ_GR  معاونت پژوهشی دانشگاه 

زابل تأمین گردیده است که بدینوسیله تشکر و قدردانی می گردد.

تأثیر بی هوشی اسانس اسطوخودوس بر ماهی کپور نقره ای
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Abstract:
BACKGROUND: Obtaining an appropriate anesthetic drug for rapid anesthesia with 

long term and safe recovery has always been the concern of fisheries science researchers. 
OBJECTIVES: In this study the anesthetic strength of Lavendula officinalis essence oil on 
histopathological and blood biochemical factors of Hypophthalmichthys molitrix has been 
investigated. METHODS: 260 juvenile silver carp were divided into four groups with a 
mean weight and length of about 23.55±1.5 g and 15.6±1 cm, respectively. Three groups 
were anesthetized with concentrations of 200, 300 and 400 ppm Lavender essence oil and 
4 groups were considered as control group. The time needed to reach different stages of an-
esthesia was recorded and in two times (0 and 24h after anesthesia), hematology tests were 
conducted. After removing plasma serum by centrifugation, ALP, AST and ALT amounts 
were measured, venesection histological (sampling of liver, kidney and gills) and con-
served for histology. RESULTS: Lavender essence oil anaesthetizes Hypophthalmichthys 
molitrix in less than 3 minutes and recovery time was also less than 3 minutes. Moreover, 
anesthesia with different concentrations of lavander had no effect on hematological profile 
and no significant changes in the AST, ALT and ALP were observed (p<0.05). Histopatho-
logical analysis showed the optimum concentration of 300 ppm with no side effects and 
indicated that the concentration power of essences can be used without fear of damage. 
CONCLUSIONS: It is advised that Lavender essence oil be used as a standard medicine to 
anesthetize and supersede prevalent chemicals to create anesthesia and sedation in fish.

Keyword:  Lavander essential oil, anesthesia, Hypophthalmichthys moltrix, histopathology
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The Mean ±SD times to different phases of anesthesia and recovery by lavender  on silver carp.(a,b,c) different letters indicate 
significance (05/0> p) between the groups in each  row.
Table 2. Enzymes activity of  AST, ALT, ALP   for 0 h after anesthesia in the control group and anesthesia of groups with different 
lavender  concentrations.(a,b,c) Different letters indicate significance (05/0> p)between the groups in each  row.
Table 3. Enzymes activity of  AST, ALT, ALP   for 24  h after anesthesia in the control group and anesthesia of groups with lavender 
at different  concentration.(a,b,c) Different letters indicate significance (05/0> p)between the groups in each row.
Figure 1. Gill tissue of silver carp exposed to 300ppm for24h: (A) Adhesion of lamellae (H&E,40X).
Figure 2. Gill tissue of silver carp exposed to 400ppm for24h: (A) infiltration of inflammatory cells in the gill filaments, (B) Destruc-
tion of lamellae (H&E,40X).
Figure 3. Kidney tissue of silver carp exposed to 200,300 and 400 ppm  for one week: (A) epithelial tissue,(B) Reduction of ne-
phritis (H&E,40X).

Figure 4. Gill tissue of silver carp exposed to 400 ppm for start: (A) Infiltration of inflammatory cells in the gill arch (B) Edema ,(C) 
Hyperemia (Vasodilation) (H&E,40X).

Figure 5. Gill tissue of silver carp exposed  to 400 ppm  for 24 h: (A) Adhesion of lamella,(B) Hyperplasia (H&E,40X).
Figure 6. Kidney tissue of silver carp exposed  to 400 ppm  for 24 h: (A) Nephritis (B) epithelial tissue, (C) Hyaline cast (H&E,40X).


