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  چکیده
تري به منظور معرفی داروهاي بیش هايها، آزمایشهاي تکثیر و پرورش ماهی به استفاده از بیهوش کنندهبا افزایش نیاز کارگاه

هدف از این مطالعه . باشدفراوانی دارد، کتامین می اي که در دامپزشکی کاربردیکی از مواد بیهوش کننده. بیهوشی جدید ضروري است
معمول آن به همراه کتامین در بیهوشی ماهیان کپور معمولی بوده  شکلچنین بررسی تأثیر استفاده توأم نانو ذرات اکسید منیزیم و هم

هاي مختلف نانو ذرات در معرض غلظت) قطعه در هر تکرار 5(تیمار   8قطعه ماهی کپور معمولی در  120در این مطالعه تعداد . است
کتامین قرار داده شدند و مدت زمان  ppm100اي و غلظت پایه) ppm5/12 ،ppm25 ،ppm50(اکسید منیزیم و اکسید منیزیم معمولی 

مان القاي بیهوشی ها از نظر مدت زداري بین گروهنتایج نشان داد که اختالف معنی. ت گردیدبچنین بازگشت از بیهوشی ثبیهوشی و هم
اکسید منیزیم به همراه کتامین سبب کاهش مدت زمان ایجاد  نانو استفاده از).  >05/0P(و مدت زمان بازگشت از بیهوشی وجود دارد

ترکیب . یابداکسید منیزیم بیشتر باشد، مدت زمان بیهوشی نیز کاهش می نانو نتایج نشان داد هرچه غلظت. بیهوشی در ماهیان گردید
 ولی با افزایش بیش از حد غلظت اکسید منیزیم ؛هاي پایین اکسید منیزیم با کتامین سبب کاهش مدت زمان بازگشت از بیهوشی شدغلظت

 ppm25کتامین به همراه  ppm100بهترین اثر بیهوشی در ماهیان مربوط به غلظت . مدت زمان بازگشت از بیهوشی نیز افزایش یافت
. اکسید منیزیم بود

بیهوشی، کپور معمولی، نانو ذرات اکسید منیزیم ، کتامین، :کلمات کلیدي

مقدمه
سسات پرورش ماهی گرمابی و سردابی عملیات ؤدر م.

گیري، جراحی، گیري، اسپرمکشی، تخمبیهوشی براي وزن
حمل و نقل و معاینات بهداشتی کاهش استرس هنگام 

پاپهن و  ،1378اخالقی و بروجنی(گیرد انجام می
در گذشته از مواد شیمیایی مختلفی ). 1383همکاران 

اتانول، متومیدات فنوکسی- 2نظیر کوئینالدین، بنزوکائین، 
 هبا توجه ب امروزه شد کهبیهوشی ماهی استفاده می براي

دامپزشکی، دانشگاه شیراز يدانشجوي دکتراي تخصصی بهداشت آبزیان، دانشکده*1
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ياستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده2
دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز يدانشکده دکتراي عمومی دامپزشکی،يآموختهدانش3
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ياستاد گروه علوم پایه، دانشکده4
، دانشگاه شهیدچمران اهوازدامپزشکی يدانشکدهآبزیان، بهداشت دانشجوي دکتراي تخصصی5
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يغذایی، دانشکدهدانشیار گروه بهداشت مواد 6

 گیريبهرهنسان و ماهی، اثرات سوء این مواد بر سالمت ا
.Boyer et al(از این مواد محدود شده است  2009, 

Brown 1993, Ross and Ross 2008(،  فاکتورهایی از
راحت، ایمن بودن براي محیط و موجود  يقبیل استفاده

چنین قیمت در زنده، اثر بخشی، در دسترس بودن و هم
زیان بیهوشی در آب يانتخاب یک دارو به عنوان ماده

بهترین داروي بیهوشی استفاده شده در .  اهمیت دارند
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.Wagnera et al(باشد میMS222ماهی   به دلیل). 2002
هاي اخیر گرانی و در دسترس نبودن این دارو، در سال

مطالعاتی روي کارآمدي مواد جدیدتري مانند کتامین و 
،1383پاپهن و همکاران (زایالزین به عمل آمده است 

Al-Hamadani et al. 2010(.
که در  استعمومی  يکنندهکتامین از داروهاي بیهوش

از این دارو . پزشکی و دامپزشکی کاربرد فراوانی دارد
-هاي مختلف حیوانات و حتی گونهبیهوشی در گونه براي

 Al-Hamadani et(هاي مختلف ماهیان استفاده شده است 

al. ترکیبی این دارو با داروهاي تر از شکل و بیش) 2010
از جمله دتومیدین، زایالزین و متومیدیت استفاده  ،مختلف

ترکیب کتامین با داروهایی نظیر فنتانیل و .  شده است
هایی از ماهیان مورد بررسی قرار گرفته زایالزین در گونه

.Al-Hamadani et al(است  این دارو یک بالکر ). 2010
-Nو آنتاگونیست رسپتورهاي methyl- D- aspartate 

(NMDA) روي آن شود که باشد؛ البته گفته میمی
ثیرگذار باشد أتواند ترسپتورهاي گلوتامات هم می

)Adams 2001 .( کتامین به تنهایی عالوه بر اثرات خاص
اي، سبب بیهوشی ناقص، اختالالت تنفسی و به گونه

ه منظور ب. شودتعویق افتادن ریکاوري پس از بیهوشی می
کاهش دادن اثرات جانبی کتامین و بهبود بخشیدن بیهوشی 

شود از ترکیب داروهاي دیگر با کتامین استفاده می
)Neiffer and Stamper اساساً مخلوط کردن ).  2009

داروهاي بیهوشی با هم یا با برخی مواد دیگر امنیت، 
بخشد و نیاز به بازدهی و عمق بیهوشی را بهبود می

 Ross and(کند باالي داروي بیهوشی را کم میدوزهاي 

Ross 2008 .(؛تواند منیزیم باشدیکی از این مواد می 
و  استNMDAمنیزیم یک بالکر غیر رقابتی رسپتورهاي 

.Fawcett et al(کند ورود کلسیم به سلول را مهار می

1999, Mayer et al. این ماده داراي خواص ضد ). 1984
.Bolcal et al(استدردي  2005, Wilder-Smith et al.

ي سیستم چنین از آن به عنوان دپرس کننده، هم)1997
).Michael 1992(شود عصبی مرکزي نیز استفاده می

تر ها از یک میکرون کمي آننانوي فلزات که اندازه
پذیري ، داراي خواص واکنش)نانومتر 1-100(است
امروزه از . تري نسبت به فلزات معمولی هستندبیش

ه ها و علوم بنانوتکنولوژي و نانومواد در بسیاري از رشته
). Das and Ansari 2009(شود طور روزافزون استفاده می

-توان به خاصیت آنتیاز خواص نانو اکسید منیزیم می

.Ravikumar et al(باکتریایی  چنین به عنوان ، هم)2012
هاي آب در فیلترهاي ي آلودگیاز بین برنده يماده

.Zhang et al(آکواریومی  و نیز درمان تومورها ) 2011
)Di et al. -با توجه به خاصیت دپرس . اشاره کرد) 2012

این طور به  ،کنندگی سیستم عصبی مرکزي توسط منیزیم
تواند سبب کاهش رسد که استفاده از منیزیم مینظر می

؛القاي بیهوشی در ماهیان شود برايدوز مورد نیاز کتامین 
ر اشکال اکسید یهدف از این مطالعه بررسی تأث بنابراین

منیزیم بر بیهوشی ماهی کپور معمولی با کتامین به روش 
. استورسازي غوطه

  روش کار
هاي مورد آزمایشماهی

-5با وزن تقریبی قطعه ماهی کپور معمولی  120تعداد 
-سانتی5/1پهنايمتر و سانتی 85/3گرم، میانگین طول  3

ها با ماهی. متر از مراکز تکثیر ماهی اهواز تهیه گردید
استفاده از پالستیک دو جداره مخصوص حمل ماهی به 

دامپزشکی  يهاي آبزیان دانشکدهآزمایشگاه بخش بیماري
هایی که قبالً اهواز منتقل گردیدند و در داخل آکواریوم

برايروز  3تا  2ها کلرزدایی شده بود، به مدت آب آن
ترین استرس در شدن با محیط جدید و بروز کم سازگار

غذادهی در . طول مراحل انجام آزمایش، نگهداري شدند
. ساعت قبل از بیهوشی قطع گردید 24ماهیان نیز به مدت 

. گیري گردیدهاي اصلی کیفیت آب نیز اندازهفاکتور
) اهدر حین نگهداري و آزمایش(pHمیزان دماي آب و 

در نظر 6/7-8/7گراد و سانتی يدرجه 24±2به ترتیب 
 83/120±47/24میانگین سختی کل آب . گرفته شد
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گرم  5/1شوري آب نیز گرم در لیتر کربنات کلسیم و میلی
. در لیتر بود

بندي آزمایش و بیهوشی ماهیانگروه
در ) قطعه در هر تکرار 5(تایی 15تیمار  8ها در ماهی

براي . هاي مختلف دارو قرار داده شدندمعرض غلظت
اي که به گونه ؛لیتري استفاده شد 5این کار از بشرهاي 

ها شرایط یکسانی ي گروهآب استفاده شده براي همه
هاي ها در معرض غلظتپس از قرار گرفتن ماهی .داشت

ها، زمان درون آب، به محض ورود ماهی يارومختلف د
ها به داخل آب و تمامی حرکات ماهی مد نظر ورود ماهی

مبناي ارزیابی القاي بیهوشی در . قرار گرفته و ثبت شدند
ماهیان عدم تعادل کلی ماهیان در شنا، به صورت وارونه 

دم ماهیان و عدم  1چنین نیشگون گرفتنقرار گرفتن و هم
حداکثر زمانی را که براي . پاسخ به این عمل بوده است

ها ماهی. دقیقه بود 15گرفته شد، بیهوشی ماهیان در نظر 
دقیقه به ظروف باز گشت از بیهوشی که حاوي  15پس از 

آب کلرزدایی شده بودند، انتقال داده شدند و زمان باز 
در تحقیق حاضر . ها یادداشت گردیدگشت و تلفات آن

ppm100پس از انجام پایلوت از داروي کتامین به میزان 
پس نانوذرات سها استفاده شد و بیهوشی ماهی براي

و اکسید ) آلمان Iolitecساخت شرکت (اکسید منیزیم 
چنین بازگشت منیزیم معمولی بر مدت زمان بیهوشی و هم

،ppm)5/12هاي مختلف این دو ماده از بیهوشی، غلظت
ساخت ()ppm100(کتامین  يهمراه با میزان پایه) 50، 25

. ندمورد بررسی قرار گرفت) آلمان Rotexmedicaشرکت 
 SPSSافزار آوري شده با استفاده از نرمهاي جمعداده

به  . طور توصیفی و تحلیلی بررسی شدنده ب 16ينسخه
طرفه و ها از آزمون آنالیز واریانس یکمنظور تحلیل داده
مبناي  α=05/0استفاده گردید و  LSDآزمون تکمیلی 

.قضاوت آماري لحاظ گردید
  

  نتایج
-طرفه نشان داد که اختالف معنیآنالیز واریانس یک

ها از نظر مدت زمان القاي بیهوشی و مدت داري بین گروه
میانگین ). >05/0P(زمان بازگشت از بیهوشی وجود دارد

تعادل و ایجاد بیهوشی در ماهی کپور  زمان رسیدن به عدم
هایی که از نانوذرات اکسید منیزیم و معمولی در گرو

در مقایسه  ،شدشکل معمول آن به همراه کتامین استفاده 
با گروهی که داروي بیهوشی فقط کتامین بود، کاهش 

 ،شودمشاهده می 1طور که در جدول همان.  یافت
روهی که تنها توسط میانگین زمان ایجاد بیهوشی در گ

هایی که کتامین دقیقه ولی در گروه 5کتامین بیهوش شد، 
ppmهاي مختلف نانوذرات اکسید منیزیم به همراه غلظت

 1:30و  2، 4به ترتیب  ،گردیداستفاده ) 50، 25، 5/12(
-ها از نظر آماري معنیکه تفاوت بین این گروه دقیقه بود

زمان برگشت از میانگین ).  >05/0P(دار بوده است 
هایی که از در گروه ،نیز) رسیدن به حد تعادل(بیهوشی 

نانو ذرات اکسید منیزیم و شکل معمول آن در ترکیب با 
در مقایسه با گروهی که فقط  ،کتامین استفاده شده بود

میانگین . توسط کتامین بیهوش شده بود، کاهش یافت
وهی که دقیقه در گر 15از  ،زمان بازگشت از بیهوشی نیز

، 10توسط کتامین به تنهایی بیهوش شده بود، به ترتیب به 
دقیقه در گروهی که کتامین به همراه غلظت  9و  5

استفاده ) 50و  ppm)5/12 ،25مختلف نانو اکسید منیزیم 
از  ،نیز هاتفاوت بین این گروه .شده بود، کاهش یافت

ماهی نتایج بیهوشی ).  >05/0P(دار بود نظر آماري معنی
هاي مختلف نانوذرات اکسید کپور معمولی با غلظت

گرم در لیتر کتامین لییم 100يمنیزیم همراه با غلظت پایه
.2.نشان داده شده است 1در جدول 

1- pinching
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  گرم در لیتر کتامینمیلی 100هاي مختلف نانوذرات اکسید منیزیم همراه با بیهوشی ماهی کپور معمولی با غلظت : 1جدول 

غلظت دارو
)دقیقه(زمان برگشت از بیهوشی)دقیقه(زمان شروع بیهوشی

تلفات
میانگین+ معیارانحرافاولین موردمیانگین+ معیار انحرافاولین مورد

)ppm(100 +5±302/1صفرa1384/0±15a0
)ppm(100) +ppm(5/12208/1±4b819/1±10b0
)ppm(100) +ppm(259/093/0±2c317/1±5d0
)ppm(100) +ppm(508/064/0±1:30d733/1±9c0

دار استدهنده تفاوت معنیدر ستون نشان) a-d(حروف متفاوت 

که استفاده رغم اینبر اساس نتایج به دست آمده، علی
منیزیم سبب کاهش میانگین زمان عدم از نانوذرات اکسید 

چنین کاهش میانگین زمان تعادل و ایجاد بیهوشی و هم
برگشت از بیهوشی شده است، ولی افزایش بیش از حد 

تواند سبب افزایش غلظت نانوذرات اکسید منیزیم می
طور که در همان. میانگین زمان برگشت از بیهوشی شود

با افزایش غلظت اکسید منیزیم  ،شودمشاهده می 1جدول 
مدت زمان بازگشت از بیهوشی  ppm50به  ppm25از 
. دقیقه افزایش داشته است 9دقیقه به  5از  ،نیز

هاي نتایج بیهوشی ماهی کپور معمولی با غلظت
 100همراه با ) فرم معمول آن(مختلف اکسید منیزیم 

. ه شده استنشان داد 2گرم در لیتر کتامین در جدول لییم
اثرات مربوط  ،شودمشاهده می 2طور که در جدول همان

مشابه نانوذرات اکسید منیزیم  ،به اکسید منیزیم نیز
میانگین زمان ایجاد بیهوشی در گروهی که تنها . است

هایی که دقیقه ولی در گروه 5توسط کتامین بیهوش شده، 

ppm(هاي مختلف اکسید منیزیم کتامین به همراه غلظت

5/12 ،ppm25 ،ppm50 ( 2، 3، به ترتیب گردیدهاستفاده 
دار لحاظ آماري معنی هدقیقه بود است و تفاوت ب 1:25و 
میانگین زمان بازگشت از بیهوشی ). >05/0P(باشد می
دقیقه در گروهی که توسط کتامین به تنهایی  15از  ،نیز

دقیقه در گروهی که  10و  5،  7بیهوش شده بود، به 
ppm(تامین به همراه غلظت مختلف اکسید منیزیم ک

5/12 ،ppm25  وppm50 ( استفاده شده بود، کاهش
دار لحاظ آماري معنی هب ،ها نیزتفاوت بین این گروه. یافت
که استفاده رغم ایندر این مورد نیز علی).  >05/0P(بود 

از اکسید منیزیم سبب کاهش میانگین زمان برگشت از 
شده است، ولی افزایش بیش از حد غلظت اکسید بیهوشی 

تواند سبب افزایش میانگین زمان برگشت از منیزیم می
اي که با افزایش غلظت اکسید به گونه ؛بیهوشی شود

مدت زمان بازگشت از  ppm50به  ppm25منیزیم از 
. دقیقه افزایش داشت 10دقیقه به  5از  ،بیهوشی نیز

  گرم در لیتر کتامینمیلی 100هاي مختلف اکسید منیزیم معمولی همراه با بیهوشی ماهی کپور معمولی با غلظت: 2جدول 

غلظت دارو
)دقیقه(زمان برگشت از بیهوشی)دقیقه(زمان شروع بیهوشی

تلفات میانگین+ معیارانحرافاولین موردمیانگین+معیارانحرافاولین مورد

)ppm(100 +5±302/1صفرa1384/0±15a0
)ppm(100) +ppm(5/121:3098/0±3b414/1 +7c0
)ppm(100) +ppm(251:1077/0±2c332/1 +5d0
)ppm(100) +ppm(50116/0±1:25d730/1 +10b0

دار استتفاوت معنیدر ستون نشان دهنده ) a-d(حروف متفاوت 
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هایی که شکل الزم به ذکر است که تفاوت در گروه
-در مقایسه با گروه ،نانو ذره اکسید منیزیم داده شده بود

معمولی اکسید منیزیم را  يهایی که همان غلظت از ماده
کتامین  يگروهی که از دوز پایه 2تنها بین  ،مصرف کردند

نانو ذره و شکل معمول اکسید منیزیم  ppm5/12به همراه 
داري نشان از نظر آماري تفاوت معنی نمودند،استفاده 

هاي مشابه از ها با غلظتبین سایر گروه). >05/0P(دادند
داري مشاهده نشدهر دو شکل اکسید منیزیم تفاوت معنی

)05/0P> .(ایجاد دهد که زمان این نتایج نشان می
معکوس با غلظت نانو ذرات اکسید  يبیهوشی رابطه

ولی زمان برگشت از  دارد؛منیزیم و شکل معمول آن 
خواهد مستقیم  يبیهوشی با غلظت مواد ذکر شده رابطه

در طول مراحل مختلف آزمایش، در حین استفاده . داشت
پذیري در از نانو ذرات اکسید منیزیم، جز اندکی تحریک

تلفاتی یا گونه عوارضی در سطح بدن و یچ، ههاماهی
. مشاهده نشد

  بحث
ترین داروي بیهوشی که در صنعت آبزیان از متداول

ولی این  ؛اشاره کرد MS222توان به شود، میاستفاده می
دارو نسبتاً گران است و امکان دسترسی آن در تمام 

کتامین ). 1383پاپهن و همکاران (کشورها وجود ندارد
توان به آن از داروهاي بیهوش کننده دیگري است که می

استفاده وسیع از این دارو در دامپزشکی، . اشاره کرد
تر و قابل دسترس دارو، قیمت ارزان این آسانی کار با

لزوم مطالعه و  ،MS222بودن آن نسبت دیگر داروها نظیر 
بررسی امکان استفاده از آن را در بیهوشی ماهیان طلب 

.Al-Hamadani et al(د کنمی با توجه به اثرات ). 2010
جا که این دارو سبب اي کتامین و از آنخاص گونه

بیهوشی ناقص، اختالالت تنفسی و غیره در ماهیان 
شود، استفاده از داروي کتامین به همراه سایر ترکیبات می

به منظور کاهش دادن اثرات جانبی آن و بهبود بخشیدن 
بیهوشی به عنوان هدفی در مطالعات مختلف دنبال شده 

Neiffer and، 1386روحانی و همکاران شریف(است 

Stamper 2009, Al-Hamadani et al. با وجود ).  2010
نی بر استفاده ترکیبی از نانو ذرات از قبیل گزارشی مباین، 

 ينانو ذرات اکسید منیزیم همراه با داروهاي بیهوش کننده
هدف از  ؛ بنابرایننظیر کتامین در دسترس نیست ،ماهیان

ثیر نانو ذراتی از قبیل اکسید منیزیم أبررسی ت ،این مطالعه
.بودها صورت ترکیب با کتامین روي بیهوشی ماهیه ب

صورت ه چه ب ،نتایج این تحقیق نشان داد که منیزیم
در میانگین زمان ایجاد  ،صورت نانو ذرهه معمولی و چه ب
-چنین باز گشت از بیهوشی تأثیرگذار میبیهوشی و هم

اکسید منیزیم به بر اساس نتایج حاصل، استفاده از .باشد
تواند سبب چنین شکل معمول آن میشکل نانو ذره و هم

وشی در ماهی هیانگین زمان ایجاد عدم تعادل و بیکاهش م
 يکپور معمولی گردد و با غلظت اکسید منیزیم رابطه

اي که هرچه غلظت اکسید منیزیم گونهه ب ؛معکوس دارد
ها بیهوشی در ماهی مدت زمان ایجاد ،در آب باال رود

که کتامین خود یک داروي با توجه به این . یابدکاهش می
 ،جا که اکسید منیزیم نیزباشد و از آنمیبیهوش کننده 

، استداراي اثرات دپرس کننده سیستم اعصاب مرکزي 
 ،کاهش مدت زمان ایجاد بیهوشی در ماهیان بنابراین

گروهی که از کتامین و اکسید منیزیم به عنوان داروي 
و این نتیجه  استبیهوش کننده استفاده شد، قابل توجیه 

ید منیزیم روي سیستم اعصاب توان به تأثیر اکسرا می
عالوه بر این مطالعه، مطالعات دیگري .مرکزي نسبت داد

ترکیب داروهاي مختلف با کتامین به  يدر زمینه ،نیز
-Al(منظور افزایش اثر بخشی کتامین انجام گرفته است

Hamadani et al. 2010, Di-Marco et al. 2011, 
Fawcett et al. 1999.(

روي  2003در سال و همکاران  Flemingيدر مطالعه
 -ماهیان خاویاري مشخص شد که استفاده از متومیدین

کتامین باعث افزایش اثر بخشی کتامین و کاهش اثرات 
2011در سال و همکاران  Di-Marco.گرددجانبی آن می

 ينشان دادند که ترکیب کتامین با متومیدین در مقایسه ،نیز
تري بر ، اثرات کمMS222با کتامین به تنهایی و حتی 
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نتایج ترکیب متومیدین با . پارامترهاي فیزیولوژیکی دارد
خوانی دارد و به نظر حاضر هم يکتامین با نتایج مطالعه

رسد که متومیدین با اکسید منیزیم داراي اثر سینرژیسم می
در . با کتامین در دپرس کردن سیستم عصبی هستند

گزارش  2010در سال و همکاران  Al-Hamadani،مقابل
کردند که ترکیب کتامین با زایالزین سبب افزایش مدت 

گردد که زمان القاي بیهوشی در ماهی کپور معمولی می
پس  .خوانی نداردحاضر هم ينتایج مطالعهاین موضوع با 

مهمی هستند که  عواملاي از هاي متابولیکی و گونهتفاوت
کننده نقش مهمی گویی ماهیان به مواد بیهوشدر پاسخ

.Bastos-Ramos et al(دارند 1998, Al-Hamadani et al.

2010.(
رغم اینعلی که چنین نشان دادنتایج هم ،عالوه بر این

تواند سبب کاهش میانگین زمان که اکسید منیزیم می

هاي باالي گردد، غلظتها بازگشت از بیهوشی در ماهی
اکسید منیزیم سبب افزایش زمان بازگشت از بیهوشی 

بدین صورت که با افزایش غلظت اکسید منیزیم  ؛شودمی
افزایش  ،در آب مدت زمان باز گشت از بیهوشی نیز

با توان چنین گفت که در توضیح این مورد می .یابدمی
سط کنندگی سیستم اعصاب مرکزي تواثر دپرس وجود

وشی با کتامین اثر هتواند در ایجاد بیاکسید منیزیم که می
کند که کمک می ترتیبسینرژیسم داشته باشد و بدین 

تري تحت تأثیر کتامین قرار بگیرند و ها مدت زمان کمماهی
ها از بیهوشی نیز کمک تر ماهیاین خود به بازگشت سریع

هاي باال کند، ولی استفاده از اکسید منیزیم در غلظتمی
کنندگی زیادي داشته باشد که توان اثرات دپرسمی

تر بیهوشی را طوالنی متعاقب آن میانگین زمان بازگشت از
.نمایدمی
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Abstract
By increasing demand of aquaculture industry to good and safe anesthetics drugs for fish 

farming and hatchery practices, investigation for finding new anesthetic drug is necessary.
Ketamine is one of anesthetics drugs which have many applications in veterinary medicine.
The purpose of this study was to investigate the effect of magnesium oxide nanoparticle and 
magnesium oxide on anesthesia with ketamine in common carp. For this purpose, 120
common carp fingerling (in 8 groups) were exposed to different concentrations of magnesium
oxide nanoparticles (12.5, 25 and 50 ppm) in basic concentration of  ketamine (100 ppm), 
Time of  anesthesia and recovery from anesthesia were recorded. Results showed that, there 
were significant differences between the groups in duration of anesthesia induction and
recovery. The use of ketamine anesthesia with nano-magnesium oxide reduced the time of
anesthesia in comparison with ketamin anesthesia alone. According to results, by increasing 
the concentration of magnesium oxide, duration of anesthesia decreased accordingly. The 
combination of low concentrations of nano-magnesium oxide with ketamine reduced recovery
of anesthesia in comparison with the control, but in higher concentration of magnesium oxide, 
recovery time increased proportionally. In conclusion, the best effective concentration for a 
safe anesthesia in common carp determined as 25 ppm magnesium oxide with 100 ppm 
ketamine.

Key words: Magnesium oxide, Ketamine, Anesthesia, Common carp
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