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تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر عملکرد رشد ،برخی شاخصهای خونی و
ترکیب الشه در ماهی تیالپیای نیل)(Oreochromis niloticus
حبیب سرسنگی علیآباد  ،* 1ساالر درافشان ،2فاطمه پیکان حیرتی  ،3محمود حافظیه،4
5
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چکیده
جهت بررسی اثر جیره حاوی نوکلئوتید بر رشد ،ترکیب الشه و شاخصهای خونی در ماهی تیالپیای نیل،
ماهیان با وزن اولیه  52گرم در  4گروه با افزودن نوکلئوتید به میزان ( 0/1 ،0/05 ،0و  0/15درصد) به جیره پایه
هر یک با  3تکرار در یک دوره  45روزه پرورش یافتند .تغذیه ماهیها به میزان  % 2- 3وزن توده زنده و دو بار در
روز انجام شد .نتایج نشان داد با افزایش سطح نوکلئوتید جیره برخی شاخصهای رشد مانند وزن نهایی ،افزایش
وزن ،رشد روزانه و ضریب رشد ویژه بطور معنیداری افزایش یافت( )0/05 < pدر حالیکه ضریب تبدیل غذایی با
افزایش سطح نوکلئوتید کاهش یافت .نتایج آنالیز تقریبی الشه نشان داد اگرچه با افزایش سطوح نوکلئوتید میزان
پروتئین الشه افزایش و میزان چربی و خاکستر الشه کاهش مختصری یافت اما این اختالفات اثر معنیداری (در
سطح  95درصد) نداشته است .نتایج اندازهگیری شاخصهای خونشناسی نشان داد که نوکلئوتید در سطوح مختلف
تأثیر معنیداری بر شاخصهای خونی تیالپیا نداشته است اگرچه میزان برخی از این شاخص ها با افزایش
نوکلئوتید به جیره بهبود یافته اند اما این اختالفات از نظر آماری معنیدار نبود ( .)P<0/05با توجه به نتایج حاصله
می توان بیان کرد که افزودن نوکلئوتید به جیره تیالپیای نیل رشد را بهبود میبخشد اما بر ترکیبات الشه و
شاخصهای خونشناسی اثری ندارد.
کلید واژه :نوکلئوتید ،تیالپیای نیل(  ،(Oreochromis niloticusرشد ،خون شناسی ،ترکیب الشه.
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان،
ایران(نویسنده مسؤول) h.sarsangi@yahoo.com
 -2استادیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی تهران ،ایران
 -4مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،بافق ،یزد ،ایران
 -5گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران ،ایران
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 -1مقدمه
تکثیر و پرورش آبزیان از فعالیتهای اقتصادی با ارزش محسوب میشود و در سالهای اخیر رشد
چشمگیری در دنیا داشته است .در این صنعت ،تغذیه حدود  60درصد از هزینه های تولید و پرورش را در
بر می گیرد ،بنابراین استفاده از غذای مناسب بر بازده اقتصادی تولید اثر تعیینکننده دارد (متینفر و
دادگر .)1379 ،در سالهای اخیر از افزودنی های مختلف جهت باال بردن کیفیت جیره های غذایی و به
تبع آن افزایش ضریب رشد ،بقاء و مقاومسازی آبزیان در برابر بیماریها با هدف افزایش سودآوری
استفاده میشود .آسکوژن 1یکی از این مواد است که تحت نامهای تجاری مختلف به بازار عرضه میشود.
آسکوژن در حقیقت پودری حاوی نوکلئوتیدها میباشد که به عنوان یک ماده مکمل غذایی به جیره
غذایی انواع جانوران از جمله آبزیان اضافه میگردد) .(Adamek et al, 1996نوکلئوتیدها به عنوان واحد
ساختمانی  DNAو  RNAهستند و نقش تعیین کنندهای در ذخیره ،انتقال و بیان اطالعات دارند (Li
 (and Gatlin, 2006در گذشته این ترکیبات به عنوان ماده مغذی غیرضروری در نظر گرفته میشدند اما
اکنون مش خص شده است که بعضی از سلولها ظرفیت بسیار محدودی برای سنتز نوکلئوتیدها دارند و در
این سلولها تهیه نوکلئوتید از منبع خارجی برای انجام وظایف عادی آنها بسیار مهم است (Li and
) .Lewis, 2004نوکلئوتیدها ترکیبات درون سلولی با وزن مولکولی کم هستند و شامل یک باز پورین یا
پیریمیدین ،قند ریبوز یا دی اکسی ریبوز و یک یا گروه بیشتر فسفات است .نوکلئوتیدها دارای نقشهای
متابولیک متعددی از جمله بهبود شاخصهای ایمنی بدن ،افزایش رشد ،توسعه میکرو فلور روده،
متابولیسم چربی و پروتئین ،متابولیسم و عملکردهای سلولی ،عملکردهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی
هستند) .(Low et al, 2003نوکلئوتیدها معموالً از طریق دو مسیر عمده و مهم  de novoو salvage

تولید می شوند .در مسیر اول نوکلئوتید از پیش مادههای آمینواسید گلوتامین ،آسپارتیکاسید ،گالیسین،
فورمات و دیاکسیدکربن تولید میشود .در مسیر  ،salvageنوکلئوتید توسط پیوند ریبوز ،فسفات و بازهای
آزاد به وجود آمده از تجزیه هیدرولیتیکی اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوتید سنتز میشوند (Cosgrove,

 .)1998مسیر دوم هم سادهتر است و هم انرژی کمتری در مقایسه با  de novoنیاز دارد و توسط بازهای
آزاد قابل دسترس تنظیم میشود .در تحقیقات انجام شده در موجودات مختلف مشخص شده که اهمیت
1.Ascogen
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مسیرهای  salvageو  de novoبه میزان قابل مالحظهای در بین بافتهای مختلف متفاوت است و
تحت تأثیر نیازهای متابولیک یا وظایف فیزیولوژیک قرار میگیرد .کبد مهمترین ارگان ذخیره نوکلئوتید
است .در برخی از بافتها که ظرفیت محدودی در سنتز  de novoبرای تولید نوکلئوتید دارند منبع خارجی
از نوکلئوتیدها می تواند در مسیر  salvageبرای تولید نوکلئوتید مورد استفاده قرار گیرد و سبب تقویت این
مسیر شود .احتماالً این مسیر در ماهیها نیز انجام می شود .مسیر  de novoبه طور مشخصی در بافت-
های مختلف تغییر میکند و ممکن است به طور قابل توجهی تحت تأثیر احتیاجات متابولیکی با عملکرد-
های فیزیولوژیکی قرار گیرد) .(Li and Gatlin, 2006اولین مطالعات در مورد ارزیابی اثر نوکلئوتیدها بر
ماهیان به سال  1970میالدی بر میگردد که از آنها به عنوان ماده جاذب استفاده شد (Nakagawa et

 )al, 2007و از آن به بعد مطالعات مختلفی توسط محققین با اهداف افزایش مقاومت آبزیان در برابر
استرس و بیماری ،افزایش رشد و بازماندگی و بهبود کارایی غذا انجام گرفته است .سلیمی خورشیدی و
همکاران ( )1391اثرات نوکلئوتید جیره را بر ترکیب الشه در ماهی قزلآالیرنگینکمان مورد ارزیابی قرار
دادند .ماهیان به مدت  8هفته با جیرههای محتوی  0/15 ،0/1 ،0/05و  % /2نوکلئوتید تغذیه شدند .نتایج
نشان داد که اضافه کردن نوکلئوتید به جیره قزلآالیرنگینکمان به میزان  % 0/2باعث بهبود ترکیبات
بیوشیمیایی الشه گردید Borda .و همکاران ( )2003به بررسی اثر جیرههای محتوی نوکلئوتید برماهی
سیم دریایی ) (Sciaenops ocellatusپرداختند و این فرضیه را مطرح کردند که نوکلئوتید باعث افزایش
رشد ماهی و سختپوستان ،بهویژه در مراحل اولیه زندگی میشود .عبدی و همکاران ( )1388به ارزیابی
اثرات نوکلئوتید بر برخی شاخصهای رشد و ترکیب الشه در ماهی کپور معمولی پرداختند ،نوکلئوتید جیره
در  5سطح  0/3 ،0/2 ،0/1 ،0و 0/4به جیرههای غذایی افزوده شد و به مدت  56روز ماهیها تغذیه شدند.
نتایج حاکی از این بود که افزودن نوکلئوتید به جیره کپور معمولی به میزان  %0/2باعث افزایش رشد می-
شود Burrel .و همکاران ( )2001به ارزیابی اثرات جیرههای محتوی نوکلئوتید بر میزان رشد و
فیزیولوژی آزاد ماهی اقیانوس اطلس ) )Salmo salarپرداختند .نتایج نشان داد که وقتی این ترکیب به
میزان 0/03درصد به جیرههای استاندارد افزوده شد ،افزایش قابلتوجهی در میزان رشد مشاهده شد.
 Zomborszky Kovacsو همکاران ( )1998مشاهده کردند که نوکلئوتید باعث افزایش هموگلوبین،
گلبول سفید و گلبول قرمز در لم ( (Bugrus bajadمی شود .بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان تغذیه
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شده با نوکلئوتید جیره در مقایسه با تیمار شاهد ،افزایش معنیداری مقادیر هماتوکریت ،گلبول هایسفید،
هموگلوبین و میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز را نشان دادند Choud hurya .و
همکاران ( )2005گزارش کردند که نوکلئوتید باعث افزایش گلبول قرمز در روهو (Labeo rohita)1می-
شود ولی تأثیری در افزایش گلبول سفید و هموگلوبین ندارد .محمودی و همکاران ( )1389به بررسی
تاٴثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر برخی شاخصهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون بچه ماهی کپور
معمولی پرداختند .نوکلئوتید جیره به میزان های  0/3 ،0/2 ،0/1 ،0و  % 0/4به جیره های غذایی افزوده
شد و به مدت  8هفته تغذیه انجام شد و در نهایت مشاهده شد که میزان هموگلوبین و هماتوکریت
افزایش یافت ،اما اختالفی در تعداد گلبول سفید بین تیمارها مشاهده نشد Jha .و همکاران در سال
()2007گزارش کردند که جیرههای محتوی نوکلئوتید به میزان  % 0/8باعث افزایش پروتئین کل و
گلوبولین در کپور ماهی هندی کاتال 2می شود .در گزارش دیگری عابدیان کناری و همکاران ()2012
مشاهده کردند پارامترهای هماتولوژی خون شامل گلبول سفید ،گلبول قرمز و فعالیت لیزوزیم درماهیان
آزاد دریای خزر ) (Salmo trutta caspiusکه به مدت  8هفته با جیرههای محتوی %0/25نوکلئوتید
تغذیه کردند ،افزایش یافت اما میزان آلکالینفسفاتاز کاهش یافت .یوسفی و همکاران ( )2012مشاهده
کردند که جیرههای محتوی نوکلوتید تأثیری بر پروتئین ،کلسترول ،تری گلیسرید ،آلبومین و گلوبولین در
فیل ماهی نداشت ،اما نوکلئوتید به میزان  % 0/35باعث افزایش هموگلوبین و هماتوکریت گردید .تیالپیا
جزء ماهیان آب شیرین و متعلق به خانواده سیچلیده است .این ماهی بومی آفریقا بوده ،اما از نیمه دوم
قرن بیستم به بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا معرفی شده است .تیالپیا دارای
خصوصیات ویژهای شامل رشد سریع ،توانایی تحمل محدوده وسیعی از شرایط محیطی (دما ،شوری،
اکسیژن پایین) ،مقاومت در برابر استرس و بیماری ،توانایی تولیدمثل در اسارت ،تغذیه از سطوح پایین
چرخه غذایی و توانایی استفاده از غذای مصنوعی بالفاصله بعد از جذب کیسه زرده است که آنرا به یک
گونه مناسب برای آبزیپروری به خصوص در کشورهای در حال توسعه تبدیل نموده است(El-(Sayed, .
 .2006رمادان و همکاران در سال  1994نشان دادند افزودن برخی نوکلئوتیدها به جیره غذایی تیالپیای
نیل باعث بهبود رشد و بهبود شاخصهای ایمنی میگردد .در این تحقیق اثرات افزودن سطوح مختلف
1- Roho
2- Catla
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مکمل اپتیمون به جیره غذایی تیالپیای نیل بر رشد ،برخی شاخص های خونی و ترکیب الشه بررسی
گردید.
 -2مواد و روشها
این تحقیق در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی
کشور واقع در کیلومتر  100جاده یزد – بافق انجام شد .برای انجام آزمایش از  12عدد تانک پلی اتیلن 3
متر مکعبی گرد با قطر  2متر و مجهز به سیستم هوادهی مرکزی که در سالن سرپوشیده در محدوده
دمایی  25تا  28درجه سانتی گراد قرار داشت استفاده شد .در هر تانک جریان آب لب شور زیر زمینی به
میزان  3تا  5لیتر بر دقیقه برقرار گردید .این آزمایش در چهار سطح نوکلئوتید ( 1/0 ،05/0 ،0و 15/0
درصد) و هر سطح سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت .جیره آزمایشی به کمک نرم افزار لیندو طراحی شد
که در آن پودر ماهی ،پودر سویا و آرد گندم به عنوان منابع پروتئین و روغن سویا به عنوان منبع چربی و
سایر افزودنی های مورد نیاز با سطح پروتئین  37درصد و چربی  9درصد (El-Sayed and Kawanna,
 2008ساخته شد .میزان ویتامینهای مورد نیاز تیالپیا ) (Shiau and Lin, 2006به کمک مکمل
ویتامینه و مواد معدنی الزم نیز با افزودن مکمل معدنی تامین شد .سپس با توجه به تیمارهای تعیین شده
مکمل اپتیمون ) (Chemoforma Augst, Switzerlandحاوی نوکلئوتید در  4سطح  0/0،05/1 ،0و
 15/0درصد به جیره کنترل افزوده شد .پس ازآماده سازی تانکها ،شستشو ،ضدعفونی ،برقراری جریان آب
و هوا ،آبگیری انجام شد و سپس  276قطعه ماهی تیالپیای نیل با محدوده وزنی 50گرم انتخاب و23
قطعه ماهی در هر یک از  12تانک رهاسازی شد .قبل از شروع آزمایش ،ماهیان به مدت یک هفته با
جیره پایه به منظور سازگاری تغذیه شدند و سپس غذای هر تکرار در ظروف جداگانه توزین و به صورت
روزانه طی یک دوره  45روزه به میزان  % 2 – 3وزن زنده در  2وعده در ساعات  8و  16به ماهیان داده
شد .برای محاسبه میزان غذای مورد نیاز و همچنین آگاهی از عملکرد رشد ،هر  14روز یکبار عملیات
زیستسنجی ماهی ها انجام شد .طول کل به وسیله تخته مخصوص بیومتری با دقت  1میلی متر اندازه-
گیری شد .ضمن اینکه وزن انفرادی ماهی ها به کمک ترازوی  ANDساخت ژاپن با دقت  0/1گرم اندازه
گیری و ثبت گردید .پس از پایان آزمایش و جمع آوری اطالعات با استفاده از دادههای حاصل زیست-
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سنجی در ابتدا و انتهای دوره ،شاخصهای رشد اندازه گیری شدند .برای آگاهی و اطمینان از کیفیت
غذای ساخته شده سه نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در آزمایشگاه میزان رطوبت ،پروتئین خام ،چربی
و خاکستر اندازه گیری گردید .در پایان دوره پرورش جهت بررسی اثر نوکلئوتید بر ترکیب الشه ماهی ها،
پس از  2روز قطع غذا ،از هر تکرار  2قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب و بعد از تخلیه امعاء و احشاء،
مواردی نظیر رطوبت ،پروتئین خام ،چربی خام و خاکستر به ترتیب از روشهای آون  65درجه سانتیگراد،
کجلدال ،سوکسله ،کوره با دمای  550درجه سانتیگراد اندازهگیری شد) .(AOAC, 1990در پایان دوره
 45روزه پرورش ،خونگیری از ماهیان به عمل آمد (یک روز قبل از خونگیری غذادهی قطع شد) .بدین
منظور تعداد  4قطعه ماهی از هر تکرار به صورت تصادفی صید شده و پس از بیهوشی با استفاده از عصاره
گل میخک با غلظت  100میلیگرم در لیتر نسبت به خونگیری از ماهیان اقدام شد .برای سنجش
شاخصهای هماتولوژی ،نمونه حداقل  12ماهی از هر تیمار به داخل تیوپهای اپندورف حاوی هپارین به
عنوان ماده ضد انعقاد ریخته شد و فوراً به آزمایشگاه منتقل شد .برای تعیین میزان هماتوکریت از روش
میکروهماتوکریت استفاده شد .برای شمارش گلبولهای قرمز از پیپت یا مالنژور 1مخصوص شمارش
گلبول و همچنین از الم مخصوص شمارش استفاده گردید .برای شمارش تعداد گلبول سفید از مالنژور
شمارش استفاده شد .در این مطالعه دادههای آماری به صورت میانگین
 ±انحراف معیار گزارش شدند .طرح آزمایش به صورت کامالً تصادفی بود .کلیه محاسبات آماری در دو
نسخه نرم افزار  SPSS21و  Microsoft Office Excelانجام شد .از آزمون کالگومروف -اسمیرنوف به
منظور بررسی نرمال بودن دادهها استفاده شد .پس از اطمینان از توزیع نرمال دادهها و یکنواختی
واریانسها از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه  one- way- ANOVAو تست  Duncanبه عنوان
تست  Post HOCدر سطح  5( 0/05درصد خطا) جهت مقایسه میانگینها استفاده گردید.
 -3نتایج
افزودن نوکلئوتید به جیره تیالپیای نیل رشد را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج نشان داد با افزایش
سطح نوکلئوتید جیره برخی شاخص های رشد مانند وزن نهایی ،افزایش وزن ،رشد روزانه و ضریب رشد
1.Melanjor
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ویژه بطور معنی داری افزایش یافت در حالیکه ضریب تبدیل غذایی با افزایش سطح نوکلئوتید کاهش
یافت( .)0/05 < Pهمچنین نرخ بازده پروتئین و راندمان پروتئین تبدیلی نیز تحت تأثیر میزان نوکلئوتید
جیره قرار گرفت و اختالف معنی داری با شاهد نشان داد ضمن اینکه باالترین میزان آنها در باالترین
سطح نوکلئوتید مشاهده شد .نتایج حاصل از اثر تغذیه ماهیان با تیمارهای مختلف نوکلئوتید در دوره
پرورش در جدول  1آورده شده است.
جدول  -1برخی شاخصهای رشد تیالپیای تغذیه شده با جیره های محتوی نوکلئوتید
(میانگین ±انحراف معیار)
سطوح نوکلئوتید
پارامترهای رشد

0

0 /05

0/1

0/15

وزن اولیه ()g

52/33±0/85a

53/13±0/95a

52/83±0/70a

51/86±1/59a

111/33±5/ 22 b

113/08±0/98 bc

118/4±2/92 c

وزن نهایی ()g

a

101/57±0/58
a

افزایش وزن ()g
رشد روزانه )(g/day

bc

c

49/24±0/29

b

58/2±6/06

60/24±1/27

1/09±0/04a

1/29±0/13b

1/34±0/02bc

1/47±0/06c

a

b

bc

c

66/53±2/76

1/47±0/02

1/64±0/14

1/69±0/03

1/83±0/07

1/54±0/01a

1/36±0/15b

1/30±0/03bc

1/19±0/05c

نرخ بازده پروتئین)(PER

a

b

bc

c

راندمان پروتیین تبدیلی

a

ضریب رشد ویژه (روز)%/
ضریب تبدیل غذایی

)(PCE
بازماندگی()%

a

1/78±0/01

31/46±1/36

98/55 + 1/45

2/03±0/20

b

35/77±1/18
a

100 + 0/00

2/11±0/04

bc

36/95±1/26

a

100 + 0/00

2/31±0/11

c

40/69±1/64
a

100 + 0/00

وجود حداقل یک حرف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار است ). (P>0/05

نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید بر کیفیت الشه ماهی ها ( جدول )2نشان داد
نوکلئوتید بر میزان پروتئین ،چربی ،رطوبت و خاکستر الشه ماهی ها اثر معنیداری (در سطح  95درصد)
نداشته است.
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جدول  -2نتایج حاصل از تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید بر کیفیت الشه ماهیان تیالپیای نیل
تیمارها

پروتئین خام

چربی خام

رطوبت

خاکستر

اولیه

55/80±0/32

32/71±0/64

69/75±0/48

14/63±0/11

(%)0

58/91 ±0/26a

31/62 ±2/68a

70/72 ±0/85a

13/91±0/36a

(%) 0/05

60/37 ±1/49a

28/95 ±1/11a

71/43 ±0/32a

12/18±0/84a

(% )0/1

59/15 ±0/83a

29/54 ±1/90a

70/90 ±0/11a

13/28±0/47a

(%) 0/15

59/82 ±0/01a

29/09 ±1/52a

71/07 ±1/71a

12/83±0/45a

وجود حداقل یک حرف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار است ).(P>0/05

جدول -3پارامترهای خونی ماهیان تیالپیای نیل تغذیه شده باجیره های محتوی نوکلئوتید به مدت  45روز
(میانگین ±انحراف معیار)
0

0/05

0/1

0/15

سطوح نوکلئوتید
پارامترهای
خونی
)WBC(cell/mm3

6866/66±550/75

7300±2390/6

8833/33±3598/14

9025±340/34

)Hb(g/dl

5/52±0/55

5/78±0/44

5/46±0/44

6/50±1/71

Hct %

34/75±4/42

35/66±1/75

33/16±2/78

39/5±8/34

)RBC(106/mm3

1/1250±0/2872

1/1167±0/39200

1/2333±0/37238

1/5750±0/17078

)MCH (µg/cell

50/85±9/78

56/29±15/68

47/03±12/23

41/69±11/50

)MCHC (g/dL

0/159±0/005

0/162±0/012

0/164±0/005

0/163±0/012

)MCV(nm3/cell

318/44±56/27

343/73±86/70

286/64±79/95

253/29±58/24

)WBC/RBC (%

0/428±0/302

0/531±0/476

0/809±0/483

0/577±0/053

وجود حداقل یک حرف مشابه در هر ردیف نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار است )(P>0/05

 -4بحث
اثر مثبت نوکلئوتید جیره بر شاخصهای رشد توسط برخی از محققین گزارش شده است به عنوان
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مثال می توان به نتایج حاصله در ماهی آزاد اقیانوس اطلس ) ، (Burrel et al, 2001قزلآالیرنگین-
کمان ) (Song et al, 2012و میگوی ببری سیاه ) (Do Huu et al, 2012اشاره کرد .با این وجود
برخی تحقیقات بیانگر عدم اثرگذاری نوکلئوتید جیره بر رشد برخی انواع آبزیان نظیر میگوی آب شیرین
) (Shankar et al, 2012وکپورمعمولی (عبدی و همکاران )1388 ،است .به نظر میرسد تاٴثیرگذاری
نوکلئوتید بر شاخصهای رشد یک تأثیر همیشگی نبوده و بسیار متاٴثر از نوع گونه مورد بررسی (Barros
) ، et al, 2013طول دوره تغذیه ) ،(Reddy and Leatherland, 1998دوز ) (Borda et al, 2003و
نوع نوکلئوتید مصرفی است .به عنوان مثال  Adamekو همکاران ( )1996گزارش کردند که نوکلئوتید به
میزان  0/62و  2/5گرم بر کیلوگرم جیره میزان رشد و کارایی غذایی قزلآالی رنگینکمان را افزایش
داده ،در حالی که  5گرم نوکلئوتید بر کیلوگرم تأثیر منفی بر رشد داشته است Leonardi .و همکاران
( )2003بیان کردند که تغذیه قزلآالیرنگینکمان با نوکلئوتید به مدت  60روز باعث تحریک تغذیه شده،
در حالی که بعد از  120روز اثری مشاهده نشده است Li .و همکاران ( )2006طی بررسیهای خود
گزارش کردند آدنین موجود در نوکلئوتید دارای اثرات منفی در جذب غذا و افزایش وزن در قزلآالی-
رنگینکمان است Rumsey .و همکاران ( )1992مشاهده کردند که افزایش عصاره مخمر تا  % 4/1باعث
افزایش رشد قزلآالی رنگینکمان گردید ،در حالی که دوزهای باالتر رشد را کاهش داده است.
 Person-leو همکاران ( ) 1983گزارش کردند که اینوزین باعث افزایش رشد الرو توربوت میشود.
جذب نوکلئوتید در مراحل ابتدایی رشد باالتر است و با افزایش دوره این میزان کاهش می یابد (Li and
 .(Gatlin, 2004در تحقیق حاضر بازده پروتئین و راندمان پروتئین تبدیلی با افزایش نوکلئوتید به جیره
افزایش یافت و باالترین میزان بازده پروتئین در تیمار  0/15درصد نوکلئوتید مشاهده شد به این معنی که
در جیره حاوی نوکلئوتید به ازای هر گرم پروتئین مصرفی افزایش وزن بیشتری حاصل شده که مؤید رشد
بیشتر است .همچنین باالترین میزان راندمان پروتئین تبدیلی نیز در جیره  0/15درصد نوکلئوتید بدست
آمد و نسبت به جیره شاهد اختالف معنیداری را نشان داد که حاکی از اثر مثبت نوکلئوتید بر راندمان
تبدیل پروتئین در ماهی تیالپیا است .اضافه کردن نوکلئوتید جیره سبب حقظ و ابقای مقدار  RNAدر
سلولهای کبدی میشود و به این ترتیب با اضافه کردن نوکلئوتید در جیره سنتز پروتئین افزایش می یابد.
از جمله دالیل مرتبط با تاٴ ثیرات مفید نوکلئوتید جیره بر رشد را می توان به ظرفیت سنتزی محدود بعضی
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بافتها اشاره کرد که با فراهم کردن مقادیر مورد نیاز فیزیولوژیک از نوکلئوتیدها در جیره غذایی عملکرد
رشد بهبود یافته و هزینه انرژتیک ناکافی برای سنتز  de novoرا جبران مینماید .از طرف دیگر الگوهای
بیان ژن به خصوص بیان ژن آنزیمهای مسیر salvageرا تعدیل میکند .نوکلئوتید جیره با تاثیر بر فلور
روده باعث بهبود جذب در مراحل ابتدایی رشد می شود .جاذب شیمیاییبودن نوکلئوتید ها نیز بلع غذایی
سریع تر را در پی دارد که تراوش مواد غذایی به آب را کاهش میدهد ).(Jeorg and Lee, 1998

همچنین یکی از مکانیسمهای در ارتباط با اثرات سودمند نوکلئوتید جیره بر پاسخهای فیزیولوژیک ماهی
نظیر کارایی رشد احتماال به اثرات منعکنندگی نوکلئوتیدها از رهاسازی کورتیزول ناشی از استرس است
).(Reddy and Leatherland, 1998
در مطالعات انجام شده توسط محققین روی گونه های مختلف تحت تاثیر نوکلئوتید نتایج متفاوتی
حاصل شده است بطوریکه در برخی گونه ها افزودن نوکلئوتید به جیره سبب افزایش یا کاهش معنی دار
ترکیبات الشه شده ولی در گونه های دیگری اثر معنی داری ثبت نشده است .مثال در مطالعه  Liو
همکاران ( ) 2004اثر نوکلئوتید جیره بر ترکیب شیمیایی عضله هیبرید باس راه راه مورد بررسی قرار
گرفت و اختالف معنی داری در ترکیبات عضله مشاهده نشد .همچنین اوجی فرد و همکاران ()1386
نشان دادند افزودن نوکلئوتید به غذای میگوی وانمی بر ترکیب شیمیایی الشه میگو اثرگذار نیست.
 ) 2011( Anguianoطی مطالعه ای اثر سطوح مختلف نوکلئوتید را بر ترکیب الشه تیالپیای نیل مورد
بررسی قرار داد .وی بیان نمود افزودن نوکلئوتید به غذای تیالپیا اثر معنی داری بر ترکیب شیمیایی الشه
ندارد .که این نتایج با مطالعه حاضر همخوانی دارد .اما اثر معنیدار افزودن نوکلئوتید جیره بر ترکیب الشه
برخی گونهها توسط محققینی چون عبدی و همکاران ( )1386در ماهی کپور معمولی ،بهمنی و همکاران
( )1389در ماهی هامور معمولی ،سلیمی خورشیدی و همکاران ( )1391در ماهی قزل آال Adamek ،و
همکاران ( )1996در ماهی قزل آال و  Liو همکاران ( )2005در ماهی شوریده گزارش شده است.
تحقیقات نشان داده است که نوکلئوتید جیره برسنتز پروتئین مؤثر است ،چراکه اضافه کردن نوکلئوتید
جیره سبب حفظ و ابقای مقدار  RNAدر سلولهای کبدی میشود و از آنجا که بیشتر  RNAکبد از نوع
 rRNAیا همان  RNAریبوزومی است احتماال با اضافهکردن نوکلئوتید در جیره سنتز پروتئین افزایش
مییابد (عبدی و همکاران .)1388 ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نوکلئوتید در سطوح مختلف تاٴثیر
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معنیداری بر برخی شاخصهای خونی تیالپیا نداشته است اگرچه میزان برخی از این شاخصها با افزایش
نوکلئوتید به جیره بهبود یافتهاند .مثال میزان هماتوکریت و هموگلوبین در تیمار  0/15درصد نوکلئوتید از
همه باالتر بوده ،همچنین میزان گلبول سفید و قرمز نیز در تیمار شاهد کمترین و در تیمارهای نوکلئوتید
افزایش یافت .نتایج برخی تحقیقات حاکی از عدم اثرگذاری نوکلئوتید جیره بر شاخصهای خونی در
برخی آبزیان نظیر تیالپیا و گربه ماهی روگاهی ) .(Welker et al, 2011است که با مطالعه حاضر
همخوانی دارد .اما در برخی مطالعات اثرات مثبت استفاده از این ترکیبات در آبزیان گزارش شده است .این
اثرات متفاوت متاٴثر از ترکیب نوکلئوتید ) ،(Mackie et al, 1978طول دوره تغذیه و زمان افزودن و دز
نوکلئوتید است)Yousefi .(Rumsey et al, 1992و همکاران ( )2012مشاهده کردند که نوکلئوتید جیره
تا سطح  % 0/35باعث افزایش هموگلوبین شد در حالی که میزان بیشتر آن چنین تأثیری نداشت .به
عالوه عدم تأثیر نوکلئوتید خارجی بر فاکتورهای خونی ممکن است ناشی از ساخته شدن نوکلئوتید کافی
در خود گونه بدون احتیاج به نوکلئوتید خارجی باشد .در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که اضافه
کردن نوکلئوتید به جیره ماهی تیالپیای نیل باعث بهبود رشد میگردد ولی بر شاخصهای خون شناسی و
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