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چکیده
در این پژوهش اثر آرامبخشی عصاره گل میخک ،عصاره تنباکو و تریکائین متان سولفونات بر برخی اندامهای ماهی کپور معمولی ( کبد
و آبشش) بررسی شد 210 .قطعه ماهی کپور معمولی به  7تیمار  10تایی (هر کدام با  3تکرار) تقسیم شدند (دو غلظت آرامبخشی عصاااره
گل میخک  20و  40میلیگرم در لیتر ،دو غلظت عصاره تنباکو  40و  80میلاایگاارم در لیتاار و دو غلظاات تریکااائین متااان سااولفونات یااا
 20 MS222و  40میلیگرم در لیتر و یک گروه شاهد مطالعه) .آرامبخشی بهمدت  2روز متااوالی انمااام شااده و در روزهااای  4و  6پااا از
شروع آرامبخشی از هر تیمار  3ماهی بهطور تصادفی انتخاب گردید و نمونهگیری از بافت کبد و آبشش ماهیان انمام شد که پا از تثبیت
در فرمالین ده درصد و تهیه مقاطع آسیبشناسی و رنگ آمیزی بررسی شدند .در بررسی هیستوپاتولوژی عصاره میخااک و تریکااائین متااان
سولفونات تغییرات بافتی در کبد و آبشش ماهیها در ارتباط با درمان مشاهده نگردید اما در گروه دریافتکننااده عصاااره تنباااکو بااا دز 80
میلیگرم در لیتر کنده شدن سلولهای پوششی آبششها مشاهده گردید .در ممموع با توجه به نتایج میکروسکوپی ،آساایبرسااانی بااافتی
عصاره گل میخک از عصاره تنباکو کمتر است.
واژههای کلیدی :میخک ،تنباکو  ،آرامبخشی ،هیستوپاتولوژی.

مقدمه
در مراکز تکثیر و پرورش ماهی بارای کااهش تانش و
آرامسازی ماهیان مولد طی اجرای عملیات تکثیر ،جراحی و
حمل و نقل ماهیان و نیز برای اهداف تحقیقاتی استفاده از
مواد آرامبخش برای به حداقل رسااندن صادمات و تلفاات
ناشی از چنین فعالیتهایی ضروری به نظر میرساد ( )7و
امروزه استفاده از مواد آرامبخش نظیر مواد بیهوشی امری
معمول در آبازیپاروری ناوین اسات ( )14باه ایان دلیال
بررسی اثر آرامبخش داروها در کااهش اساترم مااهی در
آبزیپروری ضرورت دارد .اساترم موجاب مصارف شادن
انرژی حیاتی ماهی شده ( )3و ایمنی بادن را نیاز کااهش
میدهد ( .)21بیهوشی با عصاره پودر گل میخک و تنباکو
در ماهی یک روش ارزان و ایمن باهحسااب میآیاد ( 20و
 . )13میخک درختی است به ارتفاع حداکثر  10تا  12متر
که منشأ اولیه آن در جزایر ملوک و اقیانوسایه باوده ،ولای

امااروزه در نااواحی دیگاار ماننااد جزایاار آنتیاال ،زنگبااار،
ماداگاسکار و غیاره پراکنادگی دارد .باا توجاه باه ایانکاه
میخاک  Eugenia caryophyllataدرختای مفیاد و دارای
برگهای سبز دائمی و گلهای زیباست ،در نواحی مسااعد
غالباً پارورش مییاباد .میخاک دارای صام  ،تاانن ،ماوم،
مادهای قابل تبلور و بدون رنگ و بو بهناام کااریو فیلاین و
اسانا (شامل  70تا  97درصد اوژنول) اسات ( .)5اوژناول
از دسته داروهای فنولی بوده و ماده اصالی تشاکیلدهناده
عصاره گیاه میخک است که بهعنوان آرامکننده درد دندان
استفاده میشود ( .)9گیاه گال میخاک دارای اثارات آرام-
کنندگی و تسکین درد است ( .)20عصاره این گیااه بارای
بیهوشی برخی ماهیان در کشور اساتفاده شاده در حاالی
که آرامبخشی آن هنوز مورد بررسای قارار نگرفتاه اسات.
تنباکو  Nicotiana tabacumگیاه بومی آمریکاا باوده و در
چااین ،یونااان ،هلنااد ،فرانسااه ،آلمااان و اغلااب کشااورهای
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استوایی کاشته میشود .برگ توتون عالوه بر مصارف باه-
عنوان دخانیات ،برای ضد عفونی کردن سطح خارجی بدن
انسان و حیوانات و نیز برطارف کاردن انگلهاای حیاوانی،
مصرف سانتی دارد ( .)10مااده ماؤثر موجاود در تنبااکو،
نیکوتین است که بهمیزان  2تا  5درصد در برگ خشک آن
یافت میشود ( .)12برخی بررسیها نشاان مایدهاد گیااه
تنباکو یک داروی بیهوشی ماؤثر و مطلاوب بارای مااهی
است ( .)12تا بهحال اثر آرامبخشی (حمام طوالنیمدت با
مقادیر کمتر از دوز بیهوشی) عصااره آبای گال میخاک و
تنباااکو در ایااران و جهااان بررساای نشااده اساات .دو روز
آرامبخشی میتواند در هنگام نقل و انتقال ،پا از عملیات
استرمزا مثل جراحی ،واکسیناسایون و تلقایح مصانوعی
انمام گردد .اندازه ماهی فاکتور محادود کنناده باهحسااب
نمیآید .بهعبارت دیگر اگر بتوان ثابت کرد در ماهی حدود
 70گرماای میتااوان بااهخوبی از آرامبخااشهااای گیاااهی
استفاده کرد ،این امر در ماهیان با اندازههاای کوچاکتر و
بزرگتر از این اندازه هم باا کمای تفااوت احتماالی ،قابال
تعمیم است .بهطاور کلای هادف از ایان پاژوهش مطالعاه
تغییرات هیستوپاتولوژی آبشش و کبد ماهی کپور معمولی
بهدنبال در معرض قرار گرفتن ماهی با پاودر گال میخاک،
پودر تنباکو و تریکائین متان ساولفونات Tricain Methan
) Sulfonate (MS222است.
مواد و روش کار
تعداد  210قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن
 64/60±8/04گرم از مزرعه پرورش مااهی مالثاانی صاید
شد و به آکواریومهای  100لیتری منتقل گردید.
برای سازش با شارای آزمایشاگاه ،آنهاا یاک هفتاه
پیش از شروع کار در محای آزمایشاگاه نگاهداری شادند.
شرای آب مورد استفاده در طول دوره ثابت باوده و از آب
لولهکشی کلرزداییشده با اکسیژن محلول 9-10پی پی ام،
دمای  19-20درجه سانتیگراد 8/04 :pH ،تا  8/3و دارای
آمونیاک تام کمتر از  0/1پی پی ام ،نیتریت کمتر از 0/02
پی پی ام و نیترات کمتر از  5پی پای ام اساتفاده گردیاد.
سختی آب 180پی پی ام بود .غذادهی باهطور (روزاناه %2
وزن بدن با غذای تماری بیومار) صورت پاذیرفت .در طای
دوره آرامبخشی غذادهی انمام نگرفت.
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ابتدا در یک مطالعه اولیه ،غلظت بیهوشی بر اساام
منابع ،ارزیابی شد ( 6و  ،)8سپا دوز آرامبخشی بهمیازان
 20و  40درصد غلظت توصیهشده ،تعیین گردید.
ماهیها باه  6تیماار  10تاایی (باا  3تکارار) تقسایم
شدند .یک گروه هم بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد و در
آکواریومهایی به حمم  100لیتر انتقال یافتند.
تیمار  :1افزودن عصااره خاام گال میخاک 20 mg/l
( 20%غلظت توصیهشده برای بیهوشی) بهطور روزانه باه-
مدت  2روز متوالی.
تیمار  :2افزودن عصااره خاام گال میخاک 40 mg/l
( 40%غلظت توصیهشده برای بیهوشی) بهطور روزانه باه-
مدت  2روز متوالی.
تیمار  :3افزودن عصاره خاام تنبااکو 20%( 40 mg/l
غلظت توصیهشده برای بیهوشی) بهطور روزانه بهمادت 2
روز متوالی.
تیمار  :4افزودن عصاره خاام تنبااکو 40%( 80 mg/l
غلظت توصیهشده برای بیهوشی) بهطور روزانه بهمادت 2
روز متوالی.
تیمااار  :5افاازودن داروی تریکااائین متااان سااولفونات
 20%( 20 mg/lغلظت توصیه شده برای بیهوشی) بهطور
روزانه بهمدت  2روز متوالی.
تیماار  :6افازودن داروی تریکاائین متاان ساولفونات
 40%( 40 mg/lغلظت توصیهشده برای بیهوشی) بهطاور
روزانه بهمدت  2روز متوالی.
گروه شاهد :هیچگونه دارویی به آکواریوم افزوده نشد.
برای تهیه غلظت مورد نظر ،ابتدا حمام آکواریاوم بار
حسب لیتر محاسابه شاده و باا تناساب میازان کال دارو
محاسبه شد ،سپا با وزن کردن پودر گیاه خشک و حال
کردن آن در حدود  1لیتر آب از خاود آکواریاوم ،محلاول
حاصله به آرامی به آکواریوم مورد نظر حاوی مااهی اضاافه
گردید.
در طااول نگااهداری ماهیهااا فاکتورهااای فیزیکاای و
شیمیایی آب برای همه گروههاا یکساان باود .بارای تهیاه
عصاره خام ابتدا تنباکو و گل میخک مورد نیااز باهصاورت
خشکشده بهمدت  2دقیقاه در آسایاب خارد شاد .پاودر
حاصل پا از عبور دادن از الک  500تا  700میکرونی ،باا
ترازوی دقیق توزین و برای مصرف آماده شد .بارای تهیاه
عصاره آبای مقاادیر ماورد نظار از پاودر الاکشاده در آب

دوره  - 15شماره 1
بهار و تابستان 1400

خیسانده شد و بهمدت  30دقیقه کنار گذاشته شد و مداوم
بههم زده شد تاا سوسپانسایون حاصال در آب حال شاود
( .)12نمونهبرداری از ماهیان در  2نوبت (باه ترتیاب  4و6
روز پا از اضافه کردن عصاره به آکواریوم) صورت گرفت و
هر بار از هر تیماار  3قطعاه از ماهیهاا باهطاور تصاادفی
انتخاب و نموناهبارداری هیساتوپاتولوژی صاورت گرفات.
ماهیان قبل از نمونهبرداری باا فنوکسای اتاانول بیهاوش
شدند .ماهیان از سطح شکمی تشریح شادند و بافات کباد
برداشته شد و نیز از سطح آبشش نیز تشریح شده و آبشش
آنها خاار گردیاد و بالفاصاله نموناههاا در فرماالین 10
درصد تثبیت شده و پا از  24ساعت نسابت باه تعاوی
فرمالین اقدام گردید .از نمونهها برشهاایی باه ضاخامت 5

میکرومتر تهیه و سپا با هماتوکسیلین و ائاوزین ()H&E
رنگآمیزی شدند و تمامی المهای رنگآمیزی شده بررسی
و ارزیابی قرار شدند.
نتایج
در بررساای میکروسااکوپی اسااالیدهای تهیااهشااده از
آبشش ماهیان در گروههای مختلا بیاانگر آسایب دیادن
سلولهای پوششی آبششها در گروه تنباکو  80 mg/lباود
(شکل  .)1در سایر گروهها هیپرپالزی سلولهاای التهاابی
در پایااه تیغااههااای آبششاای مشاااهده شااد (شااکل  .)2در
بررسی کبد تمامی ماهیان درجات متفاوتی از تغییر چربای
رؤیت گردید (شکل .)3

شکل  -1آبشش ماهی در گروه تنباکو  .80 mg/lبه کنده شدن سلولهای پوششی تیغههای آبششی توجه شود (رنگآمیزی
هماتوکسیلین و ائوزین).

شکل  -۲آبشش ماهی در گروه میخک .به هیپرپالزی سلولهای التهابی در پایه تیغههای آبششی (پیکان) توجه شود (رنگآمیزی
هماتوکسیلین و ائوزین).
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شکل  -3کبد ماهی گروه گل میخک  .40 mg/lبه تغییر چربی در سلولهای هپاتوسیت توجه شود (رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین).

بحث
پااژوهش حاضاار باارای اولااین بااار باارای بررساای اثاار
آرامبخشی عصاره گل میخک و تنباکو و تأثیر آن بار بافات
کبد و آبشش ماهی کپور معماولی صاورت گرفتاه اسات.
بررسی بافتی باا هادف ارزیاابی تغییارات باافتی متعاقاب
استفاده از عصاره تنباکو و عصاره گل میخک صورت گرفته
است .آبشش اندامی چندکاره بوده ،عالوه بر تباادل گازهاا،
پروسههای فیزیولوژیک مهم دیگری نظیر تنظیم اسمزی و
یونی ،موازنه اسید -باز و نیز دفع مواد زائد نیتروژناه را بار
عهده دارد ( .)11آسیبهای وارده به آبشش میتواند منمر
به تغییرات در عملکرد و وظای آن شاود و در فراینادهای
اساسی مانند تنظیم اسمزی ،تعادل اسید و باز ،دفاع ماواد
نیتروژنی و دفاع آنتیاکسیدانی آبشش مداخله کناد (.)15
ساختار طبیعی آبشاش شاامل کماان آبششای اسات .هار
کمان از رشتههای آبششی تشکیل شاده اسات کاه دارای
ردی هایی از المالهای ثانویاه اسات .الماال از اپیتلیاوم باا
انواع مختلفی از سلولها تشکیل شده و سلولهای اپیتلیال
هر دو نوع المالها را میپوشانند .سلولهای کلراید بهعنوان
سلولهای بزرگ اپیتلیال با سیتوپالسم روشان در قاعاده
المال شناخته میشوند .سلولهای ستونی نیز وجاود دارناد
که کانالهای مویرگی را در المالهای ثانویه جادا میکنناد
( .)19نتایج این پژوهش بیانگر کنده شدن سلولهای بافت
پوششی روی تیغههای آبششی بود .این مطلب نشاندهنده
این است که این عصاره بارای مادت  4روز تاوان آسایب-
رسانی را دارد .در آبشاش ساایر گاروههاا ،هیپارپالزی در
تیغههای آبششی دیده شد کاه احتمااالً باهعلات آلاودگی
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انگلی و تأثیرات مواد شایمیایی در آب اسات؛ زیارا ماوارد
بیانشده بهصورت مزمن رخ میدهند و بیانگر تحات تاأثیر
بودن طوالنیمدت در معرض آنتیژن اسات .الزم باه ککار
است کاه تغییراتای کاه نشااندهناده آسایب حااد باشاد
مشاهده نشد .در پژوهشی که از سوی  Velisekو همکاران
در سال  2005روی اثر بیهوشی روغن میخاک بار مااهی
کپور معماولی صاورت گرفات مشااهده گردیاد کاه تماام
نمونااههااا بالفاصااله پااا از بیهوشاای بااا روغاان میخااک
مویرگهای رشتههای آبششی متسع شده و بیست و چهار
ساعت پاا از بیهوشای هایچ اتسااعی مشااهده نگردیاد
( .)18در این پژوهش نموناهگیاری پاا از  2روز صاورت
گرفت و تغییری مشاهده نشاد .در پژوهشای کاه از ساوی
سلطانی و همکاران در سال  1383بر روی اثرات بیهوشی
اسانا گل میخاک هنادی بار شااخ های هماتولوژیاک
برخی آنزیم های خون و آسیبشناسی بافتهاای مختلا
ماهی کپور معمولی انمام شد هیچگوناه ضاایعه باافتی در
آبشش ماهیها مشاهده نگردیاد ( .)6در مطالعاه ای کاه از
سوی آقاجانی شیرکوهی در سال  1389روی اثرات تکارار
بیهوشی با اسانا گل میخک بار برخای آنزیمهاا و انادام
های ماهی کپور معمولی انمام شد مشاهده گردید پاا از
یک بار بیهوش کاردن باا اساانا گال میخااک اتااساع
عااارور رشاتههاااای آبششاای ،تنهااا وجااه بااارز تصااویر
هیستوپاتولوژیکی مقاطع آبششی بوده کااه ایاان پدیااده،
فیزیولاوژیک محساوب شاده و بارای ساازگاری مااهی باا
شرای دپرسیون مرکاز تنفسای رخ داده اساات  .پااا از
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یاک باار بیهوشی هیچگونه تغییار پاتولوژیاک در آبشاش
مشاهده نگردید (.)1
کبد یکی از غدد گوارشی است که از فرورفتگی جیب
مانند حفاره جنینای رشاد میکناد .ساطح آن از دو الیاه
سروزی پوشیده شده است و از بافت همبند کپساول کباد،
انشعاباتی بهداخل پارانشیم آن وارد می شود .الیه ساروزی
بسیار ظری اسات و اغلاب باا میکروساکو ناوری قابال
مشاهده نیست ( 2و  .)17سلولهای اصلی پارانشایم کباد،
هپاتوسیتها هساتند و سالولهای انادوتلیال ،سالولهای
کخیره چربی ،سلولهای ماکروفاژی ،سلولهای مزوتلیال و
فیبروبالستها اسام سااختمان کباد را تکمیال میکنناد
( .)2کبد باهدلیال حساسایت بااال نسابت باه آلودگیهاا،
مستعد بروز صدمات ناشی از مواد شایمیایی باوده و انادام
مناسبی در بررسی تأثیر محرکهای محیطای در جاانوران
اساات ،بنااابراین تغییاار در ساااختار کبااد نقااش مهماای در
ارزیابی ساالمت ماهیاان دارد ( .)4در بررسای بافات کباد
تمامی ماهیها تغییر چربی مشاهده شد .در مطالعهای کاه
از سوی سالطانی و همکااران در ساال  1383روی اثارات
بیهوشاای اسااانا گاال میخااک هناادی باار شاااخ های
هماتولوژیااک ،برخاای آناازیم هااای خااون و آسیبشناساای
بافتهای مختل ماهی کپور معمولی انمام شاد هیچگوناه
ضااایعه بااافتی در کبااد ماهیهااا مشاااهده نگردیااد ( .)6در
پژوهش  Velisekو همکاران در سال  2005نیاز کاه روی
اثر بیهوشی روغن میخک بر ماهی کپور معماولی صاورت
گرفت ،بافت کبد تغییر هیستوپاتولوژی را نشان نداد (.)18
در مطالعه ای کاه از ساوی آقاجاانی شایرکوهی در ساال
 1389بر روی اثرات تکرار بیهوشی با اسانا گل میخاک
بر برخی آنزیمها و اندامهای ماهی کپور معمولی انمام شد،
پاا از یاک باار بیهوشی هیچگونه تغییار پاتولوژیاک در
کبد مشااهده نگردیاد ( .)1در نتیماه در پاژوهش حاضار
مشاهده تغییر چربی تحت تأثیر عصارههای ماورد بررسای
این پژوهش نبوده و رژیم غذایی بیشترین نقش را در باروز
این آسیب بازی مایکناد .در نهایات نتاایج ایان پاژوهش
بیانگر این مطلب بوده که اساتفاده از عصااره گال میخاک
آسیب بافتی کمتری در مقایسه با عصاره تنباکو ایماد می-
کند .بهطور قطع انمام پژوهشهای گستردهتر در خصاو
استفاده از تنباکو و گل میخک ضروری است.
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In this study sedative effect of Clove extract and Tobacco extract and tricaine methane sulfonate
(MS222) on some organs of common carp (liver and gills) was studied. 210 common carp were
divided to 7 groups (2 Clove extract 20 mg/l and 40 mg/l, 2 Tobacco extract 40 mg/l and 80 mg/l and 2
tricaine methane sulfonate (MS222) 20 mg/l and 40 mg/l for 2 days and one group considered as
control of study). Each treatment had 10 fish with 3 replicates. In days 4 and 6 after sedation 3 fish
from each treatment were randomly selected and sampling was carried from the liver and gills. After
fixation with 10% formalin buffer solution, the histopathological sections were prepared and stained in
histopathological lab. Histopathological examination revealed necrosis of lamella epithelium in 80
mg/l Tobacco extract group. In other groups of clove extract and methane sulfonate trichinae (MS222)
no changes were seen in the livers and gills of fishes. According to the microscopic results, clove
extract has less pathological effects in comparison with Tobacco extract. More Histopathological
research is definitely needed on the use of tobacco extract and clove extract in Aquaculture.
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