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Використання анестезії в рибному господарстві відоме з середини ХХ століття. Розробка різних методик введення в анестезію риби проводилась для запобігання травмування як працівника так і самої риби. Під час маніпуляцій з рибою
в неї діє група стрес-факторів, який часто називають загальним словом «хендлінг». Аналіз літератури показав, що в світі широко використовують анестезуючі препарати, як синтетичного (хінальдін, новокаїн, фенозепам) так і природного
походження (гвоздична олія). Серед способів введення в анестезію виділяють два
способи: ін’єкції та додавання препарату у воду. Широкого поширення, в останні
роки, набула гвоздична олія (діюча речовина евгенол), що не має побічної дії на
рибу та не токсична для людини. Її знеболююча дія відома в медицині, а також використовується в кулінарії та косметології. В результаті експерименту було перевірено анестезуючу дію гвоздичної олії на кларієвого сома. Перевірку здійснювали
на базі навчально-науково виробничої лабораторії рибництва кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Приготування емульсії здійснювали «холодним» спосіб, адже він найпростіший
в виробничих умовах. Концентрація гвоздичної олії була від коливалася в залежності від групи 0,1–1 мл. Температура води коливалась в межах 24–30 ºС. В експерименті використовувалась риба масою 60–70 г та 400–1800 г. Виводили з анестезії
в чистій, насиченій киснем воді. В результаті експерименту було встановлено, що
гвоздична олія має виражений вплив кларієвого сома. Концентрації 0,1 та 0,2 мл
не викликали анестезії у сома, а починаючи з 0,3 мл мали виражену анестезуючу дію. Час входу та виходу з анестезії залежав від концентрації гвоздичної олії
у воді. Як показали експерименти, важливе значення мали і температура води,
чим вища температура тим швидше риба входить в стан анестезії, але за таких
умов і виходить швидше. Встановлено залежність маси до часу який потрібен,
щоб риба ввійшла в стан анестезії. Чим більша маса риби тим довше вхід в стан
анестезії, а вихід коротший.
Ключові слова: «хендлінг», аквакультура, анестезія, риба, температура.
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Постановка проблеми. Анестезія – це стан організму,що викликаний за допомогою седативних речовин для зменшення чи втрати чутливості нервової системи.
На рибах, дію анестезії почали вивчати на початку ХХ ст. Застосовували її в лабораторних умовах, для вивчення фізіологічних особливостей риб, особливостей роботи нервової системи, а також для маніпуляцій з
піддослідними об’єктам. І лише в 50-х та 60-х роках ХХ ст. використання
анестезії почалось і в світовій аквакультурі [21; 24].
Використання анестезії в аквакультурі направлено в першу чергу на
забезпечення безпеки працівника під час роботи з сильною та активною
рибою [1] так і для запобігання травмування цінного біологічного матеріалу, що в свою чергу запобігає розвитку стресових реакцій у риби, що
часто викликаються під час маніпуляцій з нею (бонітування, біопсія, відбір
ікри, перевезення та різноманітні хірургічні втручання). Такі маніпуляції
називають «handling», а стрес викликаний ними «handlingstress» [8; 11; 16].
При підвищенні стресу в організмі риби проходять біохімічні (зміна
рівнякортизолу, адреналіну та глюкози в крові) та фізіологічні зміни (прискорення дихання, швидкі та різкі рухи, збільшення виділення слизу) [2].
Це негативно впливає на організм риби.
Метою даної роботи є визначити оптимальні концентрації анестетику «гвоздичної олії» для маніпуляцій з рибою в процесі бонітування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Викликати стан анестезії у риб можна декількома способами, що поділяються на стандартні –
викликаються за допомогою хімічних речовин, так і не стандартних – за
допомогою холодового шоку, електричного струму різної потужності, та
різних газів, наприклад СО2 [3; 6; 9; 15; 19; 23]. Іноді ці методи комбінують.
Нестандартні способи введення в анестезію не практичні для рибоводних
господарств, трудомісткі, та не завжди безпечні (електрошок), тому може
використовуватись лише за певних умов.
Другий спосіб введення риб в анестезію – за допомогою хімічних
речовин (анестетиків) різного походження, як штучного (хінальдин, фенозепам, MS-222, пропісцин) [4; 10; 14] так і природного (гвоздична олія) [13].
В роботі з рибою виділяють два способи доставки анестезуючих
речовин до організму:
– ін'єкції. Найчастіше використовують для місцевого знеболення
у великих особинриб, в тому числі і осетрових (кетамін, новокаїн) [12].
– додавання у воду, в якій утримують рибу. Найбільш зручний та
безпечний для працівника спосіб. Використовують хінальдін, феназепам,
гвоздичну олію [5; 20; 4].
Речовини, що розглядаються на роль анестетиків, повинні відповідати вимогам [10] до них: викликати анестезію за короткий час, з посту64
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повим виходом із цього стану; швидко виводитись з організму; бути не
шкідливим для організму людей та риби; мати широкий діапазон між
нетоксичними та токсичними дозами; бути ефективним за низьких концентрацій; бути простим у використанні і легкодоступним для споживачів.
Як показує практика, універсальних методів анестезії, як і хімічних
препаратів-анестетиків, немає. Всі вони мають недоліки, наприклад, не всі
препарати повністю усувають виділення гормону стресу – кортизолу, але
все одно вони зменшують швидкість з якою він виділяється [8].
При порушенні технології можлива загибель риби через надмірний
седативний ефект у вигляді зупинки дихання. Крім того, ряд препаратів-анестетиків дають шкідливі побічні ефекти, дефіцитні, занадто дорогі або
відносяться до наркотичних речовин.
У зв'язку з цим, триває пошук недорогих анестетиків без шкідливої
побічної дії, особливо при роботі з плідниками, адже в роботі використовується цінний і дорогий племінний матеріал.
Гвоздична ефірна олія – це ефірна олія природного походження, яку
добувають бутонів гвоздичного дерева. Гвоздична олія містить у своєму
складі понад вісімдесят компонентів, але її анестезуючі властивості визначаються, в основному, наявністю евгенолу [5; 18].
Її знеболюючу, антисептичну та заспокійливу дію використовують у
медицині (в стоматології) [7], косметології [17], харчових технологіях [22],
тому для людини не являється токсичною і швидко виводиться з організму.
Перевагами цього препарату є легка доступність, низька вартість, безпеку
для риби і людини, відсутність більшості побічних ефектів, властивих синтетичним препаратам, наркотичної дії і екологічність (відсутність негативного впливу на навколишнє середовище).
Матеріали і методика досліджень. Дослідження з ефективності
використання гвоздичної олії проводили на базі навчально-науково виробничої лабораторії рибництва кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України (смт. Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл.).
Для анестезії використовувалась природна речовина «гвоздична
олія».
У процесі експериментів йшов пошук оптимальних концентрацій гвоздичної олії для швидкого входження кларієвого сома (Clarias
gariepinus) в стан анестезіїза різних концентрацій.
Гвоздичну олію купували в аптеках. На початковому етапі використовували дві різні торгові марки препарату, але одна торгова марка не показала ніякої дії. Тому використовували гвоздичну олію ТМ «Ароматика».
Готували емульсію, використовуючи технічну воду з резервуарів, де знаходилась риба. Спосіб для приготування емульсії був обраний
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« холодний», не дивлячись на існування ще двох способів «гарячого» та
«спиртового розчину» [5; 25]. «Холодний» спосіб має перевагу в тому, що
приготувати таку емульсію найпростіше.
Для приготування емульсії використовували інсулінові шприци об’ємом 1 мл та додавали у воду. Об’єм води становив 10 л. Температура води
була різною і коливалась від 24 до 30°С. Підвищували та підтримували на
одному рівні, температуру, за допомогою акваріумних нагрівачів.
Концентрації гвоздичної олії використовувались наступні: 0,1–0,5 мл
та 1 мл.
Перемішували воду з препаратом за допомогою руки чи кухонного
міксера.
Матеріалом для дослідження обрали малька масою 60–70 г та дорослих особин 400-1800 г. В кожній групі було по 20 екз.
Результат фіксувався засікаючи час. Критерієм для фіксації були
наступні пункти:
– I Фаза. Початок входу в анестезію. Уповільнення рухів плавниками та тілом.
– ІІ Фаза. Повний вхід в анестезію. Припинення рухів тілом та
плавниками, але недопущення припинення рухів зябровими кришками.
Тіло риби перевертається черевом вверх.
– ІІ aФаза. Початок входу в анестезію. З’являються повільні рухи
тілом та плавниками. Тіло ще знаходиться в перевернутому стані.
– І bФаза. Повний вихід з анестезії. Риба сама перевертається в
нормальне положення та відновлює активні рухи.
Слід зазначити, що всю рибу після введення в анестезію, зважували
та вимірювали, а потім виводили з стану анестезії. Час вимірювання в
середньому становить 30 с.
Виводили з анестезії в чистій, насиченій киснем воді, щоб прискорити вихід з анестезії.
Результати досліджень та їх обговорення. Результати спостереження за рибою, яку вводили в стан анестезії з використанням гвоздичної
олії, за різної температури, різної маси та різної концентрації гвоздичної
олії у водній емульсії, наведено в таблиці 1.
За результатами досліду видно, що інтенсивність впливу гвоздичної олії на кларієвого сома залежить від концентрації, температури та
маси риби.
Концентрація. За концентрації препарату 0,1 мл не спостерігалося
навіть І фази анестезії, не кажучи вже про повну анестезію. За концентрації 0,2 мл спостерігалось лише початок входу в анестезію, але інші фази не
спостерігались. Починаючи з концентрації 0,3 мл спостерігалися всі стадії
анестезії. В процесі збільшення концентрацій гвоздичної олії за однієї тем66
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Таблиця 1. Середній час входу та виходу кларієвого сома з анестезії
за різних концентрацій гвоздичної олії
№
групи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Доза
Температура анестетика,
води °C
мл
24
0,1
24
0,2
24
0,3
24
0,4
24
0,5
60–70
24
0,8
24
1
28
1
30
0,5
24
1
400–1800
26
1
28
1
Маса
риби, г

Фаза
I

Фаза
ІІ

Фаза
ІІ a

Фаза
Іb

–
8 хв 30 с
4 хв
3 хв 50 с
2 хв 50 с
2хв 10 с
1 хв 35 с
1 хв 15 с
1 хв 55 с
2 хв 05 с
2 хв 10 с
2 хв

–
–
6 хв
5 хв 40 с.
4 хв 45 с
4 хв 20 с
2 хв 30 с
2 хв 10 с
3 хв 40 с
4 хв 10 с
3 хв 15 с
3 хв 10 с

–
–
1 хв 30 с
2 хв 40 с
3 хв 15 с
3 хв 05 с
4 хв 10 с
3 хв 30 с
1 хв 25 с
3 хв 10 с
3 хв 10 с
2 хв 20 с

–
–
2 хв 30 с
3 хв 50 с
4 хв 10 с
3 хв 55 с
6 хв
4 хв 50 с
2 хв 55 с
4 хв 45 с
5 хв 25 с
3 хв 55 с

ператури спостерігалось зменшення часу входу в стан анестезії, а вихід,
навпаки, подовжувався.
Температура. За однакової концентрації препарату у воді, але зміни
температури в сторону збільшування, зменшують час входу і зменшують
час виходу зі стану анестезії. Результати можна спостерігати якщо порівняти групи № 7, 8 та 10, 11, 12. Пояснити це можна тим що при збільшенні
температури прискорюється обмін речовин, а це як сприяє поширенню по
організму анестетика так і його швидке виведення при потраплянні риби
в чисту, добре насичену киснем воду. На практиці це дає можливість зменшити концентрацію гвоздичної олії при підвищенні температури. Даний
висновок можна зробити порівнюючи дані групи № 5 та 9.
Маса риби. Настання стадії анестезії також залежить від маси риби та
її віку. Порівнюючи групи № 7 з масою 60–70 г та 10 з масою в 400–1800 г,
можна констатувати, що при однаковій температурі та концентрації препарату, риба повільніше входить в стан анестезії і швидше виходить. Пояснити це можна більшою масою та кращим розвитком нервової системи на
яку безпосередньо діє гвоздична олія.
Висновки та пропозиції. Враховуючи наведені вище результати
можна зробити наступні висновки, щодо впливу гвоздичної олії на кларієвого сома:
Анестезуюча дія препарату збільшується зі збільшенням концентрації у воді гвоздичної олії.
Час входу та виходу з стану анестезії зменшується зі збільшенням температури. Це дає змогу зменшити концентрацію в порівнянні
зн
 ижчими температурами.
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Важливим фактором для підбору концентрації гвоздичної олії є
вік та маса риби. Потрібно мати на увазі, що риба старших вікових груп
можуть входити довше в анестезію, ніж мальок, навіть при однаковій температурі та концентрації препарату.
Виводити рибу з анестезії потрібно в чистій, добре насиченій киснем воді.
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The usage of anesthesia in fisheries is popular for many years. The development
of different methods of anesthesia for fish was carried out to prevent injury to both the
employee and the fish itself. When manipulation with fish is done, it has a group of
stressors, often called the general word "handling". An analysis of the literature shows that
anesthetics are widely used in the world, both synthetic (quinaldin, novocaine, fenozepam)
and natural origin (clove oil).Among the methods of induction of anesthesia, there are two
ways: injection and addition of the drug to water. In recent years, clove oil (active substance
eugenol) become widespread, which has no side effects on fish and is not toxic to humans.
Its analgesic effect is known in medicine and is also used in cooking and cosmetology.
As a result of the experiment, the anesthetic effect of clove oil on clary catfish was tested.
The inspection was carried out on the basis of the training and research and production
laboratory of fish farming of the Department of Aquaculture of the National University
of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Preparation of the emulsion was carried
out in a "cold" way because it is the easiest in production conditions. The concentration
of clove oil ranged from 0.1 to 1 ml.The water temperature ranged from 24 to 30 ºC. Fish
weighing 60–70 g and 400–1800 g were used in the investigation. They were removed
from anesthesia in clean, oxygen-saturated water. As a result of the experiment, it was
found that clove oil has a pronounced effect on clary catfish. Concentrations of 0.1 and 0.2
ml did not cause anesthesia in catfish, and starting with 0.3 ml had a pronounced anesthetic
effect. The time of entry and exit of anesthesia depended on the concentration of clove oil
in water. Experiments have shown that the temperature of the water was also important.
The highest temperature was the faster the fish enters the state of anesthesia, but under
such conditions, it comes out faster from this state. The dependence on the weight on the
time required for the fish to enter the state of anesthesia was established. The greater the
weight of the fish, the longer time is needed for the entry into anesthesia, and the shorter
time of exit from this condition.
Keywords: handling stress, aquaculture, anesthesia, fish, temperature.
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