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 چكیده
ها سال است که مورد مطالعه قرار گرفته است. در کنار تاثیرات آن 25ها در جیره ماهیان و متابولیسم آنها در حدود بیش از وتیدئنقش نوکل

 عنوانپروری بهای و بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری، اخیراً نوکلئوتیدهای خارجی در آبزیبر خوش خوراکی غذا، رفتارهای تغذیه
در این پژوهش تاثیر نوکلئوتید  .شودکار برده میهای ماهیان پرورشی بهزایش ایمنی و مقاومت در برابر بیماریهای غذایی جهت افمکمل

 سطح 2آالی رنگین کمان مولد مورد بررسی قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در شناسی در ماهی قزلهای تولید مثلی و خونجیره بر شاخص
مولد ماده  90 .ی اضافه گردید و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفتگرم در کیلوگرم به جیره غذای 2و   1

های آزمایشی قطعه ماهی در هر گروه( و با یکی از جیره 30قزل آالی رنگین کمان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی توزیع شدند )
 ،وزن تخمدان ،درصد نوکلئوتید، باالترین میزان هماوری مطلق 2/0مولدین تغذیه شده با ماه قبل از تخم گیری، تغذیه شدند.  4به مدت 

نتایج این آزمایش نشان دهنده این است که افزودن . (<05/0P) لنفوسیت را نشان دادند ،(RBC) ، گلبول قرمز(WBC)گلبول سفید 
مثلی، پارامترهای خون در ماهی قزل آالی رنگین کمان های تولیداخصگرم در کیلوگرم دارای اثرات مثبت بر ش 2نوکلئوتید جیره به میزان 

 باشد.مولد می

 .یشناسخون ،یمثل یدتول یهاشاخص ،یدنوکلئوت ،کمان ینرنگ یآالقزل واژگان كلیدي:
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 مقدمه  . 1
 به پروریآبزی صنعت تولیدات 2010 سال در

 3/1 حدود میان آن از که رسید تن میلیون 9/59
 آالیقزل گونه به مربوط آن( تن هزار 800) درصد
 انکم رنگین آالی قزل ماهی پرورش. بود کمان رنگین

 گسترش به رو یادن مختلف نقاط در زیادی سرعت با
 در تن هزار 330 از تولیدات میزان کهطوری به است
 شده بالغ 2008 سال در تن 576000 به 1990 سال
 خوبی رشد از گونه این پرورش نیز ما کشور در. است

 به 1368 سال در تن 440 از و است بوده برخوردار
 ,FAOرسیده است ) 1392 سال در تن 143917

2014). 
 عنوانبه نوکلئوتید از فادهاست مبحث هرچند

 شده مطرح که است سال چندین غذایی هایمکمل
 هب مربوط پروریآبزی صنعت در آن از استفاده اما است
(. در Li and Gatlin, 2006)باشد می اخیر هایسال

 در نقص از هایینشانه مشاهده عدم علتبه گذشته
 رسای یا انسان در بیوشیمیایی فرآیندهای عملکرد

 نعنوابه هاآن نوکلئوتیدها، کمبود در حیوانی هایدلم
 تحقیقات اما ،شدندمی محسوب غیرضروری ترکیبات

 رد نوکلئوتید فقدان که است این دهنده نشان اخیر
 کارایی کاهش و روده قلب، کبد، تخریب باعث جیره

 Grimble and) شودایمنی می سیستم

Westwood, 2000رهجی رد نکلئوتید مکمل (. تاثیر 
 شافزای و ماکرفاژها تکثیر ها،لنفوسیت رسیدگی بر

 بیان و ایمنوگلوبینی هایپاسخ افزایش خواری،بیگانه
( هانسیتوکی مشخص طوربه) ایمنی هایسلول ژنتیکی

 مختلف تحقیقات در حیوانی هایمدل سایر و انسان در
 نوکلئوتید مکمل .(Gil, 2002) است شده مشخص

 در شیر ذخیره و ترشح افزایش عثبا انسان در جیره
 دارو و غذا موسسه توسط عمل این که شودمی مادران
( US Food and Drug Administration) آمریکا
(. Aggett et al., 2003) است گرفته قرار تایید مورد

 یرهج در نوکلئوتید نقش بررسی در اولیه تحقیقات
 اکثر که گردد می بر 1970 دهه اوایل به ماهیان

 عنوان به مواد این اثرات روی زمان آن در تحقیقات
 ,Li andGatlin) است بوده شیمیایی های جاذب

 و (2001) همکارانش و Burrells تحقیقات با (.2006
 روی رب نوکلئوتید از استفاده مفید اثرات شدن مشخص

 وجهت مورد نوکلئوتید مکمل ماهیان، در ایمنی سیستم
در  (.Burrells et al., 2001جهانی قرار گرفت  )

 سیارب سلولی تقسیم الروی تکامل مراحل و مثلتولید
 باالیی مقادیر نیازمند مراحل این و است سریع

 افزودن که رسدمی نظربه. باشندمی  DNAو  RNAاز
 یتقابل افزایش باعث مولد ماهیان جیره در نوکلئوتید
 ودشمی الرو شرایط بهبود و ترکیبات این دسترسی

(Devresse, 2000.) 
 و ایمنی مثل، تولید رشد، در مهمی نقش تغذیه

 .دارد برعهده ای زنده موجود هر سالمتی کلی وضعیت
 تاجن تولید برای لقاح زمان در یا قبل مولدین، تغذیه
(. Williams, 1994) است حیاتی بسیار سالم کامالً

 به نسبت مقاومت و ایمنی بر آن اثر و تغذیه قشن
. است شده گزارش آبزیان دیگر و یماه در بیماری
 گنادها، یتوسعه بر اغلب مولد ماهیان یتغذیه

 ییهتغذ. است تأثیرگذار اسپرم و تخم کیفیت هماوری،
-یم تأثیر نمو و رشد بر پرواری هایسال طی نامناسب

 و بلوغ دوران طی ایتغذیه استرس کهحالی در گذارد
 بعت به و ادهم مخصوصاٌ مولدین سالمتی بر مثل تولید

 ,Swain and Nayak) است گذار تأثیر بعد نسل آن

2009.) 
چرخه یاولیه مراحل طی محدود ی جیره یک

 یهجیر یک اندازد،می تأخیر به را بلوغ  سن زندگی، ی
 عدادت اووسیت، تمایز مراحل طی کیفی نظر از نامناسب

 تغذیه میزان کاهش کهحالی در دهدمی کاهش را تخم
 اندازه بر کوچکی اثر تنها اووژنزیز نهایی لمراح طی

 یدوره طی. دارد گشاییتخم میزان و ترکیب تخم،
-راتکربوهید متابولیک نیازهای بین تفاوت تخمریزی،

 زا هدف است. متفاوت گونه به بسته هاپروتئین و ها
 هایاخصش بر نوکلئوتید تاثیر بررسی تحقیق این انجام

ی آالشناسی در ماهی قزلونپارامترهای خ تولید مثلی،
 .باشدرنگین کمان می

 

 ها. مواد و روش2
 ماهی و شرایط آزمایش .2.1

 نماهیا نژاد اصالح تحقیقاتی مرکز در پروژه این
 تعداد .آمد در اجرا به یاسوج مطهری شهید سردآبی

 زنیو میانگین با کمان رنگین آالیقزل مولد قطعه 90
 30) شدند توزیع یشیآزما گروه سه در کیلوگرم 8/2
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 در ماهیان توزیع از بعد(. گروه هر در ماهی قطعه
 سازگاری عمل هفته دو مدت به بتونی، استخرهای

 دنوکلئوتی مکمل بدون تجاری غذای با و گرفت صورت
 سیری حد در روز در دوبار ماده مولدین. شدند تغذیه

. ندشد تغذیه تخمگیری شروع از قبل تا ماه 4 مدت به و
 فایبرگالس تانک درون مولدین معاینه، مانز در

 و شدند بیهوش میخک گل بیهوشی ماده محتوی
 النس وارد ماده و نر تفکیک به سپس و گردیدند معاینه
 اتاق در تکثیر زمان تا ساعت 24 مدت به و شده تکثیر
 شاخص آزمایش دوره طول در. شدند نگهداری تکثیر
 ماد شدند، یریگ اندازه روزانه صورت به آب کیفی های

 و ppm8/7  محلول اکسیژن سانتیگراد، درجه 5/12
pH  5/7 بود دقیقه در لیتر 8 آب دبی. بود. 

 

 جیره هاي آزمایشی .2.2
 ،AMP حاوی) Optimun  نوکلئوتید مکمل

IMP، UMP، GMP و CMP مساوی، نسبت با 
  سطح 2 در( سوئیس ،Chemoforma شرکت ساخت

 خوراک. شد اضافه نترلک جیره به درصد20/0 و 10/0
 چینه آبزیان خوراک کارخانه از الروها و مولدین تجاری

 مهض قابل انرژی و چربی پروتئین، میزان و شد تهیه
 و درصد 15 و 40 ترتیب،به مولدین خوراک برای

 بود. کیلوگرم بر کیلوکالری 4200
 

 برداری نمونه .2.3
 تغذیه از پس روز 120 در مولدین از گیرینمونه

 با هیانما ابتدا که صورت بدین. شد انجام نوکلئوتید با
 بیهوش کیلوگرم در گرممیلی 200 غلظت و میخک گل

 از مقداری. شد گرفته خون هاآن دمی ساقه از و شدند
تیوب به خونی هایشاخص گیریاندازه منظوربه خون
 و شد منتقل هپارین انعقاد ضد یماده حاوی های

-شاخص گیریاندازه و سرم تهیه منظوربه نیز مقداری

 نهپاری فاقد هایتیوب به بیوشیمیایی و ایمنی های
 در 3500 دور در هپارین فاقد هایتیوب. شد منتقل
 سرم، کردن جدا برای دقیقه 10 مدت به و دقیقه

 ایدم در و شد جدا باال فاز سپس و شدند سانتریفیوژ
 و تجزیه و سنجش زمان تا گرادسانتی درجه -80

 .شد نگهداری تحلیل
 تخم از بعد بالفاصله) هاتخمک از گیرینمونه

 الروها و( لقاح از پس ساعت چند) هاتخم ،(گیری
 گیریاندازه منظوربه نیز( تغذیه از پس روز 150)

 ازت در تخم هاینمونه. شد انجام ایمنی هایشاخص
 ایهشاخص گیریاندازه برای سپس و شدند فریز مایع

 هاتخم که صورت بدین شدند، هموژن ها تخم ایمنی،
 ,PBS) فسفات بافر با 1:1 نسبت به شدن، له از بعد

pH 7.2 )سانتریفیوژ سپس و مخلوط ( g3000 به 
 -20 دمای در شده آماده هاینمونه و( دقیقه 10 مدت
 تحلیل و تجزیه و سنجش زمان تا سانتیگراد درجه

 .(Hanif et al., 2004) شدند نگهداری
 

 مولدین تولیدمثلی های شاخص .2.4

 روابط طریق از مولدین تولیدمثلی هایشاخص
 .(Crim and Glebe, 1990) شد محاسبه زیر

 مطلق هماوری=  ها تخم تعداد (1)
   نسبی هماوری=  ها تخم تعداد/  مولد وزن   (2)
 

 تخم زدگی، چشم لقاح، درصد تعیین .2.5
 فعال شنای و گشایی

 شنای و گشاییتخم و زدگیچشم لقاح، درصد
 زیر روابط از استفاده با و مختلف مراحل در فعال

 : محاسبه
 لقاح هایتخم تعداد ×100/  هاتخم کل تعداد (3)

 لقاح درصد=  یافته
 هایتخم تعداد ×100/  یافته لقاح هایتخم تعداد (4)

 یافته لقاح های تخم زدگی چشم درصد=  زده چشم
 الروهای تعداد ×100/زده چشم هایتخم تعداد (5)

 الروها تفریخ درصد=  شده تفریخ
 

 خونی های شاخص .2.6
 .شدند گیریاندازه مولدین در تنها خونی هایشاخص

 تعداد( Hb) هموگلوبین ،(Hct) هماتوکریت میزان
 گلبول کل تعداد میانگین و( RBC) قرمز هایگلبول
 هایروش با ترتیببه( WBC) سفید

 شمارش و هموگلوبین انومتسی میکروهماتوکریت،
 با و دستی روش به سفید و قرمز هایگلبول کلی

 Sandnes) شد گیریاندازه هماسیتومتر الم از استفاده

et al., 1988) اب سفید هایگلبول افتراقی شمارش و 
 با هاآن آمیزیرنگ و الم روی بر خون گسترش تهیه
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 پانزده مدت به درصد نیم و دوازده گیمسای محلول
 (. Hrubec et al., 2001) گرفت صورت دقیقه

 گلبولی متوسط حجم شامل گلبولی هایاندیس
(MCV)، گلبولی هموگلوبین متوسط میزان (MCH )
 روابط طریق از( MCHC) گلبولی هموگلوبین غلظت و

 (:Richard et al., 1998) شد محاسبه زیر استاندارد
MCV (fl) = [(مقدار هماتوکریت) / (mm3 تعداد

×[ ( در میلیون برحسب قرمز گلبول 10   (6)  

MCH (pg) = [( هموگلوبین مقدار ) / (mm3  تعداد
(7)  10 × [( در میلیون برحسب قرمز گلبول  

MCHC (g /dL) = [( هموگلوبین مقدار ) / (  مقدار
                        (8) 100 × [(هماتوکریت
 

 آنالیز آماری .2.7

 کامالً طرح قالب در تحقیق این کلی طرح
 نالیزآ از استفاده با . گردید اجرا و ریزی برنامه تصادفی،
 تست و (one-way ANOVA) طرفه یک واریانس
Tukey عنوانهب POST HOC، مقایسه جهت 
 و تجزیه. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد هامیانگین
 افزارمنر وسیله به مربوطه عملیات و هاداده کلیه تحلیل

SPSS پذیرفت انجام SPSS 17.0, Chicago, IL)). 
 

 . نتایج 3
 مولدین تولیدمثلی هايشاخص .3.1

 تخمدان، وزن شامل تولیدمثلی هایشاخص
 هماوری و نسبی هماوری تخم، قطر گرم، در تخم تعداد
 در و شدند گیریاندازه مختلف تیمارهای در مطلق
 و تخمدان وزن میانگین. است شده رایها 1 جدول

 سایر با مقایسه در درصد 0/ 2 تیمار در مطلق هماوری
 داریمعنی اختالف P).<05/0) بودند متفاوت تیمارها

 نسبی هماوری و تخم قطر گرم، در تخم عدد مقادیر در
 (. P>05/0) نشد مشاهده تیمارها بین در

 

 مولدین خونی هايشاخص .3.2

 نشان 2 جدول در مولدین نیخو های شاخص
 WBC شود می مشاهده که گونههمان. است شده داده

 تفاوت آزمایشی هایگروه در لنفوسیت و RBC و
درصد   1/0 و  2/0 تیمارهای در. دارند هم با دار معنی

 .باشدمی کنترل گروه از بیشتر داریمعنی طوربه 

 روز. 120در مدت  یدبا سطوح مختلف نوکلئوت یهدر اثر تغذ ینمولد یدمثلیتول یهاشاخص  -1جدول 

 نوکلئوتید مختلف سطوح

 )% (20/0 )% (10/0 شاهد شاخص

 a62.1±397.355 a29.00±33.381 b06.00±39.440 (گرم) تخمدان وزن میانگین

 0.69±12.35 0.51±12.21 0.80±12.41 گرم در تخم تعداد

 5.22±0.17 5.25±0.139 5.27±0.22 (mm) تخم قطر

 a35.57±535.4412 a51.61±422.4651 b81.85±659.5447 مطلق هماوری

 284.56±1593.68 136.60±1558.89 152.84±1429.90 نسبی هماوری

 .(>05/0P) است دارمعنی اختالف نشانه ستون هر در همسان غیر روفح *

 

 

 روز. 120در مدت  یدبا سطوح مختلف نوکلئوت یهدر اثر تغذ ینمولد یخون یهاشاخص  -2جدول 

 نوکلئوتید مختلف سطوح
 )% (20/0 )% (10/0 شاهد تیمار/  شناسیخون پارامتر

)  RBC3mm 6(× 10 a1.07±0.13 ab1.22±0.09 b1.28±0.13 

 3.01±44.02 1.62±43.64 1.25±42.41 (%)  هماتوکریت

 10.36±0.28 10.51±0.30 10.63±0.15 (g /dL) هموگلوبین

(fl) MCV 400.14±39.90 358.61±32.14 345.59±39.43 

(pg)  MCH 97.69±9.88 86.47±8.70 83.46±7.54 

(g /dL )  MCHC 24798.75±3213 34449.25±2702 37395.25±1752 

(cell /mL)  WBC a83.0±2.94 b89.0±2.16 b91.0±2.58 

 a3.50±1.29 b4.50±1.9 b4.25±0.96 (of  WBC %) نفوسیتل

 1.07±0.13 1.22±0.09 1.28±0.13 (of  WBC %)  نوتروفیل

 .(>05/0P) است دارمعنی اختالف نشانه ستون هر در همسان غیر روفح *
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(05/0<P .)داریمعنی تفاوت ها شاخص سایر در 
  (.P>05/0) نشد شاهدهم

 

 و گشددداییتخ  زدگی،چشددد  لقاح، درصدددد .3.1
 بازماندگی

 و گشاییتخم زدگی،چشم لقاح، درصد
 در و شد گیریاندازه مربوطه مراحل در بازماندگی

 و زدگیچشم درصد نتایج. است شده ارائه 3 جدول
 ینب در داریمعنی تفاوت که دهدمی نشان گشاییتخم
 لقاح درصد (.P>05/0) ندارد وجود مختلف هایهگرو

-هب نوکلئوتید با شده تغذیه تیمارهای در بازماندگی و
 است بوده کنترل گروه از بیشتر داریمعنی طور

(05/0<P.) 
 

 گیري. بحث و نتیجه4
 نوبت هر در ماهی هر تخم تولید ظرفیت

 دوره یک طی شده رها هایتخم تعداد یا و رهاسازی
 شود،می تعریف« آوریهم» عنوان به ، زیریتخم

 یک از شده استحصال هایتخمک تعداد به بنابراین
 اگر و شودمی گفته« مطلق هماوری» ماده مولد ماهی

 هماوری» آن به شود بیان بدن وزن واحد به هماوری
 تخمک میزان از است عبارت که گویندمی« نسبی

 فیتکی همچنین. بدن وزن واحد به شده استحصال
 و هماوری برای توانایی و قابلیت از است عبارت تخم

 Bobe and) جنین یک به شدن تبدیل متعاقباً

Labbé, 2009). های شاخص شده انجام مطالعه در 
 طرق گرم، در تخم تعداد تخمدان، وزن شامل تولیدمثلی

 لقاح، درصد ،مطلق هماوری و نسبی هماوری تخم،
 تیمارهای در و بازماندگی و گشاییتخم زدگی،چشم

 وزن میانگین نتایج بقط که شدند گیریاندازه مختلف
 و لقاح درصد همچنین و مطلق هماوری و دانتخم

 طور هب نوکلئوتید با شده تغذیه تیمارهای در بازماندگی
 زطر به. است بوده کنترل گروه از بیشتر داریمعنی

 رسیدگی بر E و C مانند هاییویتامین نقش مشابهی،
 زرده فرآیند شامل مثلیتولید عملکرد و مولدین
 ایتیالپی مانند ماهیانی در گشاییتخم و لقاح گذاری،

 اثبات به (S. aurata) شانک و معمولی کپور نیل،
 Izquierdo et al., 2001; EI-Gamal) است رسیده

et al., 2007). 

 Devresse کردند گزارش ،(2000) همکاران و 
 Hippoglossus) آتالنتیک هالیبوت ماهی

hippoglossus )نوکلئوتید مکمل حاوی جیره با که 
 یافته افزایش درصد 30 تخم تولید میزان اندشده تغذیه
 ها،تخم حجم نسبی، هماوری میزان همچنین. است

 هزردکیسه دارای الروهای در بازماندگی و تفریخ درصد
 تربیش کنترل گروه به نسبت ایمالحظه قابل طوربه

 هالیبوت ماهی روی بر بعدی مطالعات در. است بوده
 تغذیه ایالروه در بازماندگی که است شده مشخص

 الوهع. است بوده کنترل گروه از بیشتر درصد 25 کننده
 ماهیان الرو در گوارشی مجاری توسعه میزان آن بر

 اهدش گروه به نسبت نوکلئوتید مکمل با شده تغذیه
 همکاران و Gonzalez-Vecino .است بوده بیشتر

 چرب ماهی در را ایمشابه نتایج( 2004)
(Melanogrammus aeglefinus) که کردند گزارش 

 با که مولدینی از آمده وجود به الروهای بازماندگی
 به تنسب بودند، شده تغذیه نوکلئوتید دارای هایجیره

 هایجیره از که مولدینی از آمده وجود به الروهایی
. است ودهب بیشتر بودند، کرده تغذیه نوکلئوتید از عاری

 از آمده ودوجبه الروهای اندازه و روده تکامل عالوهبه
 به نسبت نوکلئوتید، هایجیره با شده تغذیه مولدین

 بدون هایجیره با شده تغذیه مولدین از که الروهایی
 یامالحظه قابل طوربه بودند، شده حاصل نوکلئوتید

 حقیقت در آمده دستهب نتایج با که. است بوده بیشتر

 .یدشده با سطوح مختلف نوکلئوت یهتغذ ینحاصل از مولد یها و الروهاینجن یدرصد بازماندگ -3جدول 

 نوکلئوتید مختلف سطوح                             

 (% 2/0) (% 1/0) (شاهد) شاخص

 a87.50±3.41 b94.50±1.91 b95.00±2.58 )%( لقاح

 2.51±94.50 3.65±94.00 3.42±93.50 )%( زدگی چشم

 3.01±89.25 6.37±88.69 6.23±87.00 )%( گشایی تخم

 a85.75±3.67 b91.55±1.54 b92.12±0.43 )%( فعال تغذیه تا بازماندگی

 .(>05/0P) است دارمعنی اختالف نشانه ستون هر در همسان غیر روفح *
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 تکامل مراحل و مثل تولید در. دارد مشابهت حاضر
 احلمر این و است سریع بسیار سلولی سیمتق الروی

 به. باشندمی  DNAو  RNAاز باالیی مقادیر نیازمند
 ماهیان جیره در نوکلئوتید افزودن که رسدمی نظر

 و ترکیبات این دسترسی قابلیت افزایش باعث مولد
 (.Devresse, 2000شود )می الرو شرایط بهبود

 جهت شاخص یک عنوانبه خونی پارامترهای
 مورد تیشیال مدیریت در فیزیولوژیکی تغییرات بررسی
 و ایتغذیه شرایط جنس، سن،. گیردمی رقرا استفاده
 که هستند ایشده شناخته عوامل جمله از استرس

 شوندمی خونی فاکتورهای سطوح در تغییر سبب
(Kumar et al., 2005) هایشاخص مطالعه این در 

 در لنفوسیت و RBC و WBC شامل مولدین خونی
 120 مدت در نوکلئوتید مختلف سطوح با تغذیه اثر
. دارند هم با دارمعنی تفاوت آزمایشی های گروه در روز
 منیای پاسخ و فاگوسیتوز عمل در سفید هایگلبول در

 به کمک و ویروسی و باکتری انگلی، عوامل به نسبت
. ندکن می ایفا مهمی نقش دیده صدمه هایبافت میمتر

 در آنها نوع و درصد سفید، های گلبول گیری اندازه
 دتوانمی فراوانی کاربرد ماهی عمومی وضعیت تعیین
 هایگلبول تعداد بر موثر عوامل جمله از. باشد داشته
 استرس التهاب، ها،بیماری به توانمی سفید

(Stoskopf, 1993دما، وضع ،)یا یهتغذ یت (Bullis, 

اشاره  (Jamal Zadeh, 2008(، سن و جنس )1993
 توانندمی ایمنی سیستم هایمحرک همچنین .نمود

 هایمحرک برخی .کنند فعال را سفید هایگلبول
 هایتاًن که گردندمی لنفوسیت شدن فعال سبب ایمنی
(. Sakai, 1999) شودمی ماکروفاژها شدن فعال باعث

لوغ، ب  یتواند بر رویم یرهج دینوکلئوت ین،عالوه بر ا
، اهماکروفاژ یتها، فعالیتلنفوس یرو تکث یتفعال
لگلبو ینو همچن یعیکشنده طب یهاسلول یتفعال
(. Gil, 2002) بگذارد یرخون تاث یدقرمز و سف یها

 یزلدست آمده از آناهای سفید بهنتایج تعداد گلبول
دهد که این فاکتور در بین های خونی نشان میفاکتور

تغذیه شده با نوکلئوتید در جیره با گروه شاهد  ینمولد
تحقیقات مختلف  یجنتا داری وجود دارد.تفاوت معنی

تواند یقرمز م یهابیانگر این است که تعداد گلبول
 .دبدن داشته باش یبر توازن کل انرژ یداریمعن یراتتاث

ار بیشتری دارد، شم یتفعال یکه ماه یهنگام نابراینب
است و تعداد آن ها  یازها مورد نیتروسیتاز ار یادیز

(. Satari et al., 2008گذارد )یرو به افزایش م
 رطوبه و حرارت درجه تغذیه، افزایش دلیل به همچنین

 جمح افزایش است ممکن بدن متابولیسم افزایش کلی
 توجه با .شود مشاهده پالسما غلظت کاهش و سلولی

 روند نوکلئوتید مصرف با MCV شاخص کهاین به
 کاهشی روند دلیل احتماالً است، داشته کاهشی
 . باشدمی انرژی توازن راستای در متابولیسم افزایش
 Burrells کردند گزارش( 2001) همکاران و 

 ریتهماتوک میزان افزایش باعث جیره در نوکلئوتید که
 به توجه با. است شده اطلس اقیانوس آزاد ماهی در

 کی هموگلوبین میانگین و هموگلوبین مقدار افزایش
 که دهدمی نشان حاضر مطالعه نتایج قرمز، گلبول

. دهد افزایش را آهن جذب تواندمی جیره نوکلئوتید
 ینهیپوگزات و اینوزین سنتز در ویژه به نوکلئوتیدها

 دارد آن دسترسی قابلیت و آهن جذب در مهمی نقش
(Grimble and Westwood, 1996 با توجه به .)

فرین ویژه ترانسهها از کبد بنقش نوکلئوتید پروتئین
یره کننده آهن در )حامل آهن در خون( و فریتین )ذخ

تواند جذب آهن را افزایش ها( نوکلئوتید جیره میسلول
 انجام تحقیقات به توجه با .(Cosgrove, 1998) دهد
 جیره دنوکلئوتی اثر فرضیه مختلف محققین توسط شده

 اثبات به آهن ترسیدس قابلیت و جذب افزایش بر
ممکانیس یا مکانیسم کامل بطور هنوز اما است رسیده

 .نیست مشخص جیره نوکلئوتید مفید اثر این های
 همکاران و Kulkarni تحقیق این نتایج با مطابق

 عنوانهب جیره نوکلئوتید که کردند گزارش( 1994)
-لولس تکثیر در تواندمی کننده تنظیم مغذی ماده یک

درصد  1/0 و  2/0 تیمارهای. کند ایفا شنق خونی های
 هبودب. باشدمی کنترل گروه از بیشتر داریمعنی طوربه
 نتایج با مطالعه این در شناسیخون پارامترهای در

 ,.Ramadan et al) تیالپیا ماهی در آمده بدست

-Tahmasebiکمان ) ینرنگ یآال(، قزل1994

Kohyani et al., 2012راه راه  ی( ، گربه ماه
(Pangasianodon hypophthalmus) (Yaghobi 

et al., 2014یماه یل(، ف (Huso huso)  
(Yousefi et al., 2012)خزر یقهوه ا ی( و قزل آال 

(Salmo trutta caspius) (Abedian Kenari et 

al., 2012 .مقابل  در( مطابقت داردWelker  و
 یکانال ی( در گربه ماه2011همکاران )

(Ichthalurus panctatus)  وBarros  و همکاران
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 دیگزارش کردند که نوکلئوت یالپیات ی( در ماه2013)
 شودینم یخون یدر پارامتر ها ییرتغباعث  یرهج
(Barros et al., 2013.) 

 نتیجه توانمی حاضر مطالعه از کلی طورهب

 طحس در جیره نوکلئوتید تغذیه عملی طوربه گرفت
 فیزیولوژی هایپاسخ بهبود برای درصد 20/0 متوسط

.است مناسب مطالعه این در اشاره مورد
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