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  چکیده
 سال گذشـته  25محدود به   ینتیان مختلف، استخوانی، خاویاري، سردابی، گرمابی، دریایی و زجیره غذایی ماهی ها درنقش نوکلئوتیدها و متابولیت

 سازيبهینه اي ماهی ورفتار تغذیهتاثیر بر نمودن غذا،  ها بر دلپذیرعالوه بر نقش موثر آن. آوري شده استآن جمع مورداطالعات کمی در و  بوده
هاي غذایی بر سیستم ایمنی و مقاومت بدن آبزیان پرورشی بـه  مینه غیرضروري، این نوکلئوتیدهاي بیرونی به عنوان مکملهاي آزیستی اسید سنتز

نه تنها نشان از بهبود  ،یافته استفاده از نوکلئوتیدها در جیره غذایی ماهیان پرورشی مولدتحقیقات انجام. انداز خود بجاي گذاشتهتاثیر مثبت  هابیماري
ر روده، هـا، تغییـر سـاختا   ماهیان داشته بلکه، از طریق تقویت مولدین به افزایش کیفیت الرو حاصـل از آن مراحل ابتدایی تکوین زیستی بچهد رش

هـاي حـاوي مکمـل    شـده بـا جیـره   ماهیان تغذیه . ها انجامیده استایمنی درونی و سازشی آنهاي ها و تلفیق پاسخافزایش تحمل نسبت به تنش
هاي فیزیولـوژیکی  گاه در پاسخثباتی گاه و بیرغم بیعلی. ندترمقاومو انگلی هاي ویروسی، باکتریایی عفونتطور عموم نسبت به ه یدي بنوکلئوت
چـه مطالعـات تغذیـه بـا      اگـر  .استه همراه داشته را ب ینتایج مثبتمنافع و ي مختلف،هااستفاده از مکمل نوکلئوتیدي در جیره غذایی ماهی ماهی،

کند، مشـاهدات حاصـل از   وکلئوتیدها در جیره غذایی آبزیان پرورشی با سئواالت اساسی بدون پاسخ مواجه و هنوز مراحل ابتدایی خود را طی مین
دالیـل  . زیست آبزیان پرورشی نقش دارنـد  در تضمین بهبودضروري رکیبات به عنوان مواد غذایی نیمهنتایج آزمایشات نشان داده است که این ت

هاي کرد انرژیایی سنتز، واکنش، هزینه)مثل لنفوئید( معینهاي شوند که براي سنتز برخی از بافتشده در خصوص این ادعا زمانی اثبات می وتزهیپ
با این  .یکی موجود الزم خواهند بودژهاي فیزیولوسطوح مشخصی از نوکلئوتیدها براي انجام فرآیند هاي بیان ژن،ریز و تلفیق طرحایمنی غدد درون

جذب، متابولیسم، تاثیر  هاي بیرونی بر ماهی منجمله در موضوعات گوارش، هضم وهاي زیادي در دانش فعلی کاربرد نوکلئوتیدوجود، هنوز شکاف
در خصـوص   تـر اطالعـات بـیش  . وجود دارند تولیدي ها وتلفیق ایمنوگلوبولینایمنوژندر بیان  به ویژهیکی ژها بر فرآیندهاي مختلف فیزیولونآ

نیاز است و به همین دلیل توصیه شده ها مورد مدت زمان مصرف و نوع مدیریت استفاده از این مکمل ،اسخ سن و اندازه آبزي، دوز مناسبارتباط پ
  . تري انجام شوداست در این خصوص تحقیقات بیش

  

  .، تغذیهنوکلئوتید، مکمل، آبزیان پرورشی  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
هـاي فیزیولوژیـک و زیسـتی ضـروري از     ا داراي فعالیـت نوکلئوتیده

گـري در  جمله رمزگذاري و رمزگشایی اطالعـات ژنتیکـی، میـانجی   
بطـور   ولولی هسـتند  هـاي سـ  انرژي متابولیسمی و ارسال سـیگنال 

ــم ــه   ه ــان ب ــوآنزیم زم ــوان ک ــتریک و   عن ــذارهاي آلوس ــا، تاثیرگ ه
 ,Carver and Walker( شـوند هاي سلولی محسوب می آگونیست

1995; Cosgrove, 1998(.   با این وجود، نقش نوکلئوتیدهایی کـه
ها اسـت کـه مـورد    شوند، سالاز طریق جیره غذایی به بدن وارد می

اي انسـان یـا   هـ ها در مدلزیرا در زمان کمبود آنباشد، مناقشه می
و  شـده نمشاهده منفی هاي برجسته و عالئم کالسیک حیوانی، نقص

هـا بـه عنـوان موادغـذایی     از آن هاي گذشـته سال تا به همین دلیل
با این حال، این نگاه در طی تحقیقات . ه استشدغیرضروري یاد می

هـایی مواجـه شـده کـه نشـان داده      هاي اخیر با تنشمربوط به سال
ها به نقص عمکرد کبد، قلب، روده کوچک و فعالیت است کمبود آن

 Grimble and( هاي سیستم ایمنی خلل وارد نمـوده اسـت  بخش

Westwood, 2000a(.   ،اثرات تلفیقی نوکلئوتیدهاي جیره بر بلـوغ
هـاي ایمنوگلوبـولین و   کثیر، فاگوسیتوز ماکروفاژي، پاسخفعالیت و ت

 هـا در مـورد  چنین بیـان ژنـی سـیتوکینزهاي معـین لنفوسـیت     هم
هـاي  مکمـل  ).Gil, 2002( ها و حیوانات گزارش شـده اسـت   انسان

اي و تکـوین  خصوص در تحقیقـات کلینیکـی تغذیـه   نوکلئوتیدي به 
در کنـار  . باشـند غذاهاي فراسودمند انسانی بسیار حائز اهمیـت مـی  

ــم    ــی ه ــرایط کلینیک ــی در ش ــدهاي بیرون ــاربرد نوکلئوتی ــون ک چ
تقویــت  ه منظــوربــ یــا و) Grimble, 1996( هپــاتوکتومی جزیــی

 آمریکا يغذااداره دارو و ،در مادران باردارنوکلئوتیدي ترکیبات شیر 
سـت  نمـوده ا  و تجویز توصیه بسیاراستفاده از نوکلئوتیدها مکمل را 

)Aggett et al., 2003(. 

هـاي نوکلئوتیـدي جیـره    اگرچه اولین کـاربرد ارزیـابی مکمـل   
گـردد، تحقیقـات آن زمـان    بـاز مـی   1970غذایی ماهیان بـه دهـه   

 ندتتر بر اثرات جذب مواد شیمیایی ایـن ترکیبـات تاکیـد داشـ     بیش
)Mackie, 1973; Kiyohara et al., 1975; Mackie and 

Adron, 1978 .( توسعه جهانی کاربرد نوکلئوتیدها در تغذیه ماهیان
 اتفاق افتاد )a,b2001(و همکاران  Burrellsبعد از گزارش  پرورشی

نشان دادنـد مکمـل نوکلئوتیـدي جیـره غـذایی باعـث افـزایش         که
هاي باکتریایی، ویروسـی و انگلـی   تمقاومت سالمون ماهیان به عفون

چنین باعث بهبود تاثیر واکسیناسـیون و ظرفیـت تنظـیم    شده و هم
تا امـروز، همـواره تحقیقـات تـاثیر مثبـت       .ها خواهد شداسمزي آن

مکمـل شـده جیـره در مـدیریت سـالمت       ياستفاده از نوکلئوتیدها
اگــر چــه اغلــب ). 1جــدول (ماهیــان مختلــف را نشــان داده اســت 

مانده و تحقیقـات  هنوز در مرحله هیپوتز باقییحات پیشنهادي توض
سیستماتیک بر روي ماهیان تا کامـل شـدن راه درازي را در پـیش    

و  هـایی کـه اداره دارو  دلیـل محـدودیت  ه طی دهه گذشته و ب. دارد
هااعمـال  بیوتیـک در مصـرف آنتـی   غذاي آمریکا و کمیسـیون اروپـا  

ــدنمــوده ــات )Patterson and Burkholder, 2003( ان ، تحقیق
ــر روي آبزیــان بســیار مهــم جلــوه داده اســت  اي تغذیــه -ایمنــی  ب

)Gatlin, 2002( .    تحقیق روي نوکلئوتیدهاي غـذایی در مـاهی بـه
 هاي فیزیولـوژي و هاي بین تغذیه و پاسخمنظور نشان دادن واکنش

-هاي عملیاتی در کاهش اثر خطرات بیماريحل چنین اعمال راههم
. سـند رنظر میه بسیار ضروري ببزي پروري آنی در صنعت هاي عفو

طور مروري به ارزیابی دانش فعلی دانشمندان علـم  ه در این مقاله ب
اي درماهیـان و  هـاي تغذیـه  تغذیه و فیزیولوژي بـر روي نوکلئوتیـد  

چنـین آینـده   هم. مقایسه آن با حیوانات خشکی پرداخته شده است
  .قرار گرفته است این ترکیبات مورد نقد و بررسی

  
 مکمل جیره غذایی ماهیان) NT(هاي تحقیات انجام شده روي نوکلئوتید :1جدول 

  منابع  تاثیر  ماهی اندازه ابتدایی  گونه  طول دوره  دوز و رژیم  غذایی  شکل نوکلئوتید
گرم در هر کیلو گرم  5و 2  اس - آسکوژن

  غذا
  )1(  افزایش رشدو بقا  روزه 21  تیالپا هیبرید  هفته 16

افزایش تیتر آنتی بادي بعد از   روز 30  تیالپیا هیبرید  روز 120  گرم 5  آسکوژن
واکسیانسیون و افزایش پاسخ 

  میتوژنیک لنفوسیتی

)2(  

گرم بر حسب  5و  5/2، 62/0  آسکوژن
  وزن بدن در هر روز% 1

  )3(  افزایش رشد  گرم 163- 170  قزل آال رنگین کمان  روز 37

 03/0غذا گرم در کیلو گرم 2  اوپتیون
وزن بدن در  NT 2%درصد 

  هر روز

افزایش بقا حتی در معرض   گرم 217  قزل آال رنگین کمان  هفته 3
بیماري عفونی 

V.anguillarum  

)4(  
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  منابع  تاثیر  ماهی اندازه ابتدایی  گونه  طول دوره  دوز و رژیم  غذایی  شکل نوکلئوتید
 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2

وزن بدن در % NT 1درصد 
  هر روز

افزایش بقا حتی در معرض   گرم 53-55  قزل آال رنگین کمان  هفته 2
  سالمونویروس کم خونی 

  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2
وزن بدن در % NT 2درصد 

  هر روز

افزایش بقا حتی در معرض   گرم 100  کوهو سالمون  هفته 3
بیماري عفونی 

Piscirickettsia salmonis  

  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2
وزن بدن در  NT 2%درصد 

  هر روز

    دریایی کاهش عفونت شیشک  گرم 60  سالمون آتالنتیک  هفته 3

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2  اپتیمون
وزن بدن  NT 5/ 1%درصد 

  در هر روز

هفته قبل از  3
هفته  5واکسیناسیون و 

  بعد از واکسیناسیون

افزایش تیتر آنتی بادي، کاهش   گرم  7/34±6/9  سالمون آتالنتیک
  مرگ و میر

)5(  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2
وزن بدن % NT 5 /1درصد 

  ر روزدر ه

افزایش کلرید پالسماو افزایش   گرم 43±3  سالمون آتالنتیک  هفته 8
  رشد

  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2
  NTدرصد 

    افزایش چین  روده  گرم 205  سالمون آتالنتیک  هفته 10

آنزیم هضم کننده 
RNA مخمر  

میلی گرم به ازاي هر  15
ماهی با از طریق فرو کردن 

  لوله در حنجره

 افزایش فاگوسیتوز، افزایش تنفس  گرم 100  معمولیکپور   روز 3
پشت سر هم، افزایش کمپلمان،  

  افزایش لیزوزیم، کاهش عفونت
A. hydrophila 

)6(  

قزل آال رنگین کمان   روز 120 نامشخص  اپتیمون
  همه ماده

، افزایش Bافزایش لنفوسیت   گرم 80- 100
، کاهش IPNمقاومت به ویروس 

  کورتیزول پالسما،

)7(  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2  تیموناپ
تا حد سیري  NTدرصد 

  روزانه

تغییر بیان ایمنوژن در بافت هاي   گرم 9/120±1/5  توربوت  هفته 15
 مختلف

)8(  

گرم در کیلو گرم غذا با  5  آسکوژن پی
مقدار ثابت تا حد سیري 

  روزانه

داتیو افزایش تولید رادیکال  اکسی  گرم 1/7و  1/9  باس مخطط هیبرید  هفته 7
نوتروفیل، افزایش بقا بعد از چالش 

  Streptoccus iniaeبا 

  

(1) Ramadan and Atef,   1991- Chemoforma August, Switzerland 
(2) Ramadan et al., 1994-  Chemoforma August, Switzerland  
(3) Adamek et al., 1996 - Chemoforma August, Switzerland 
(4) Burrells et al., 2001a- Chemoforma August, Switzerland 
(5) Burrells et al., 2001b- Chemoforma August, Switzerland  
(6) Sakai et al., 2001 – Amano Seiyaku Co-op, Tokyo, Japan 
(7) Leonardi et al., 2003- Chemoforma August, Switzerland 
(8) Li et al., 2004a,b- Canadian Biosystem Inc. Calgary Canada 

    

  شیمی نوکلئوتیدهابیو
یک باز پورین یا پیرامیدین، یک قند ریبـوز   دارندهنوکلئوتیدها در بر

واژه . باشـند مـی  داکسی ریبـوز و یـک یـا چنـد گـروه فسـفر       -2یا 
نوکلئوتید در این متن نه تنها به شـکل خاصـی از ترکیبـات خـاص     

چنین به همه اشکالی که در بردارنده بازهاي بلکه هم ،شوداطالق می

بازهاي اصلی پورین شـامل  . گرددورین و پیرامیدین هستند باز میپ
آدنین، گوانین، هیپوگزانتین و گزانتین و نوکلئوتیدها از طریـق یـک   

کربن پنتـوز، جـایی    ’C-1نیتروژن و  n-8اتصال گلیکوسیدیک بین 
وجود ه ب ،شودفسفوریل استر می هاي یل با گروههیدروکس ’C-5که 
ن اصـلی نیـز شـامل    بازهـاي پیرامیـدی   .)Rudolph, 1994( آیدمی
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ها نیـز بـه   گیري نوکلئوتیدو شکل است و سیتوزیناوراسیل، تیمین 
  .باشدمیطریق مشابه گفته شده 

شوند و یا از طریق مجددا ساخته مییا ها ها و پیرامیدینپورین
 Rudolph, 1994; Carver( آینـد دست میه مسیرهاي بازیافتی ب

and Walker 1995; Grimble and Westwood, 2000a.( 
هاي پسـتانداران و از گلیسـین،   هاي پورین در سیتوزول سلولحلقه

اکسیدکربن با و دي تتراهیدروفولیت، و مشتقات آسپارتات، گلوتامین
کــه  حــال آن. دنشــواي ســاخته مــیورودي انــرژي قابــل مالحظــه

سیتوزول و  اکسیدکربن درها از آسپارتات، گلوتامین و ديپیرامیدین
احتمـاال همـین   . شوندهاي پستانداران ساخته میمیتوکندري سلول

هـاي بازیـافتی باعـث    مسـیر . مسیرها در ماهی نیـز عملکـرد دارنـد   
در . شوندداري از هوموستازي نوکلئوتیدي میحفاظت انرژیایی و نگه

تحقیقات بر روي پستانداران مشـخص شـده کـه مسـیرهاي مجـدد      
وجود دارند و ممکن است به طور مختلف  يهاتمتفاوتی در بین باف

ــی ــمعن ــیه داري ب ــت  وس ــا فعالی ــابولیکی ی ــات مت ــاي له احتیاج ه
هر چند ایـن اطالعـات در   . تاثیر قرار گرفته باشندفیزیولوژیکی تحت

هاي تجدید نوکلئوتید در گلبولمسیر . مورد ماهی نیاز به تایید دارند
طور ابتدایی به اسـتفاده  ه ان بها، قلب و مغز پستاندارقرمز، لنفوسیت

مشــخص شــده کــه   . از مســیرهاي بازیــافتی وابســته هســتند   
 نوکلئوتیدهاي رژیم غذایی باعث تعدیل متابولیسم نوکلئوتید کبـدي 

طور منحصـر  ه کبد ب). Lo´pez-Navarro et al., 1995( شوندمی
 کنـد قائات سریع مصرف نوکلئوتیـدي سـازش پیـدا مـی    لفرد به اه ب
)Grimble and Westwood, 2000a(   ــی از ــدام یک ــن ان و ای

ها براي ذخیره نوکلئوتید و حمل بین اندامی در جهت مترین اندا مهم
  .شودمحسوب میرفع نیازهاي فیزیولوژیکی 

  
هـاي  هـا و متابولیـت  هضم و جذب نوکلئوتید

  وابسته
 موجـود در تمـام غـذاهاي بـا منشـاء      هايه طور طبیعی نوکلئوتیدب

هـاي آزاد و اسـید نوکلئیـک    کلئوتیـد اهی بـه عنـوان نو  حیوانی و گی
طـور کلـی   ه در غذاها ب DNAو  RNAهاي غلظت. اندشناخته شده

 و Gil, 2002( .Clifford(هـا بسـتگی دارد   به چگـالی سـلولی آن  
Story )1976 (ها ومحتواي پورینRNA    در بعضی مـواد غـذایی از

 هاي خشـک لگوم هاي مختلف، غذاهاي دریایی وجمله گوشت اندام
نیـز محتـواي    .)Devresse )2000شده را تعیین و گزارش نمودنـد  

پیرامیـدین ترکیبـات   بازهاي پـورین و  ) هیدرولیز کامل بعد از(کلی 
هی به صورت کیک آرد ما %)4/1( چون آرد ماهیغذاهاي دریایی هم

عصاره  ،)0/%9(، مخمر )%8/2( هاي مایع ماهی، بخش)%4/0( فشرده
ــر  ــک ) 2%/3(مخم ــروتئین ت ــلولی و پ ــود %)1/2(س ــزارش نم . را گ

Rumsey ــاران و ــان د) 1992) همک ــه نش ــد ک ــل  %12-20ادن ک
کـه یـک    Saccharomyces cerevisiaeجو نیتروژن در مخمر آب

اسـتفاده   آبزیان موردسلولی است و به عنوان غذاي نوع پروتئین تک
و  پــورین بــه خصــوص بازهــاي RNAتوانــد بــا نیتــروژن مــی دارد،

اساس گزارش تحقیقـات  بر. ها ترکیب شودئوپروتئینپیرامیدین نوکل
   هـا  ، نوکلئـوپروتئین )Quan and Uauy, 1991( روي پسـتانداران 

هـاي نوکلئیـک تجزیـه    ها و اسـید ه وسیله آنزیم پروتئازها به پپتیدب
ـ اسید. شوند می هـاي نوکلئـاز بـه    ه وسـیله آنـزیم  هاي نوکلئیک نیز ب

هاي فسفات نوکلئوتیدها با آنـزیم  گروه. شودسته مینوکلئوتیدها شک
 قنـدها نیـز  . شـوند یی روده به نوکلئوسیدها منتقل مـی فسفاتاز قلیا

محصـول بازهـاي    وسـیله نوکلئوسـیدازها شکسـته و   ه ممکن است ب
ــ  نوکلئوســیدها و بازهــاي . دسـت آینــد ه پـورین آزاد و پیرامیــدین ب

مطالعـات بـر روي   . ندشوه وسیله مخاط روده جذب مینیتروژنوس ب
اي در هضـم و جـذب   نشان داد اختالفات خاص گونهانسان و موش 

هـاي  ها ترکیبی از نوکلئوتیدانسان. لئوتیدهاي بیرونی وجود داردنوک
ـ  که مـوش نوکلئوتیـد   حال آنکنند، حد واسط را جذب می  ههـا را ب

 ,Sonoda and Tatibana( کننـد هـا جـذب مـی   شکل نوکلئوسید

1978.(   
 ها در مـاهی تحقیقـات بسـیار   روي هضم و جذب نوکلئوتید بر

هـاي پروتئازهـا و   هـر چنـد موجودیـت و ویژگـی     باشـد، محدود می
 ایـن  با. در روده ماهی به خوبی مطالعه شده استآلکالین فسفاتازها 

 ها ماهی در نوکلئوتیدها  هضم براي آنزیم  ترین مهم نوکلئاز، وجود،
 بررسـی   آال قـزل  مـاهی  در وفقـط  فتهنگر قرار مطالعه مورد چندان

 هاي نوکلئوتید هضم ظرفیت بنابراین،  ،)Roald, 1978(  است شده
دو هیپوتز در مورد . است نشده مطالعه مختلف هاي ماهی در بیرونی

. دارنـد  نیـاز  هـا هاي بیرونی نوکلئوتیـد ها به مکملکه چرا ماهی این
Borda در شـکل   هائوتیدگزارش دادند که نوکل )2003( نو همکارا

د پایدار باشـند و بـه   نوکلئیک تمایل دارنو یا در شکل اسید آزاد غیر
است که نوکلئوتیدهاي شوند و بنابراین توصیه شده سختی هضم می

 حـال آن خوبی باالنس شـده باشـند،    باید بهزا براي شرایط تنش آزاد
ــه  ــاران  Burrellsک ــاران  و Lowو ) b2001(و همک ) 2003(همک
در  هاي بیرونـی ناسـب نوکلئوتیـد  تزي ارائه دادند کـه مقـدار م  هیپو

دف اگر هـ . بادي وجود داشته باشند غذاهاي تجاري استاندارد ماهی
پذیري هضم. از آن غذا رشد سریع ماهی تحت شرایط غیرتنش باشد

هاي نوکلئیک در ترکیبات غـذاي طبیعـی   یابی زیستی اسیدو دست
چون  هایی جو براي ماهیمخمر آب دریایی و یا چون منابع پروتئینی
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حفظ ، اسید نوکلدیک مخمر براي رشدتواند عصاره  آال میماهی قزل
مـورد اسـتفاده   ضروري هاي آمینه غیرنیتروژن و احتماال سنتز اسید

 )1978( Roald در مجمـوع . )Rumsey et al., 1992( قرار دهـد 
رنگـین کمـان   آالي ئازها مثل پروتئازها در ماهی قزلنشان داد نوکل

ها، چون لیگنوسولفوناتي محیطی هماه تاثیر آلودگیتوانند تحتمی
هضم و جذب نوکلئوتیـدها  دهد که  این موضوع نشان می. مهار شوند

تاثیر شرایط محیطـی و یافاکتورهـاي فیزیولوژیـک قـرار     بسیار تحت
غلظـت مناسـب نوکلئوتیـد در ترکیبـات غـذایی و میـزان در       . دارند

زه که به همان اندارست ها، دها براي ماهیزیستی آندسترس بودن 
در مـاهی و یـا اطالعـات بـر روي      هـا اطالعات در مـورد نوکلئوتیـد  

ـ  زا و آلـودگی ونگی اثرات  محیطی مثل عوامل تنشچگ ر هضـم  هـا ب
ـ . اندجذب نوکلئوتید کمبود دارند، ناشناخته مانده ه این موارد براي ب

ــهســت و دقیــق از دســت آوردن فهــم در ــزان عملکــرد تغذی اي می
ها مطالعه نوکلئوتیدها در ماهی بسیار بنیادین هستند و باید روي آن

  .و تحقیق انجام داد
  

اي تحریکـی تغذیـه   جذب شیمیایی و اثـرات 
  نوکلئوتیدهاي خوراکی

آور اشـتها به خوبی مشخص شده که نوکلئوتیدهاي معین به عنـوان  
بخـش مولکـولی   ) Mackie )1973. کننـد در پستانداران عمل مـی 

ــات   ــوتز داد کــه محتوی ــالیز نمــود و هیپ ــایین وزن اســکوئید را آن پ
هـاي  به عنـوان جـاذب   )inosine(و نوکلئوسید ) AMP(نوکلئوتید 

 Kiyohara. کنند شیمیایی براي حیوانات آبزي مثل البستر عمل می
هـاي  نیـز گـزارش نمودنـد کـه وجـود گیرنـده       )1975( و همکاران

 هـــاي مـــاهی پفـــی بـــه نوکلئوتیـــدهالـــبشـــیمیایی بـــر روي 
)AMP,IMP,UMP  وADP( هــاي الکتروفیزیولــوژیکی  بــا روش

کشف مهمی بر اثر جاذبی آزمایشات اولیه منتج به این . هدپاسخ می
و  Mackieنتایج  متعاقب آن توسـط   . ها در ماهی گردیدنوکلئوتید

Adron )1978 ( نوکلئوتیــد و نوکلئوســید انجــام و     47بــر روي
پتانسیل ترین و پربه عنوان مهم IMPخص گردید که اینوزین و مش

هـا  بر روي ماهیـان آزمایشـی آن   ايتغذیهچشایی هاي ترین محرك
هـاي  بـر روي حساسـیت  ) Hidaka )1987 و   Ishida .عمل نمود

 چشایی برخی ماهیان استخوانی دریایی از جمله خرگـوش مـاهی،   

isaki grunt،  amberjack, maaji jack mackerel kampachi 
آزمایشاتی انجام دادند که مشـخص  mackerel  masaba chub  و

هـاي مـورد مطالعـه     ترین نوکلئوتید براي همه گونـه  موثر UMPشد 
و  Rumseyدر مجموع . نیز موثر بدند IMPو  ADPاست، هر چند 

% 1/4و % 5/2هاي غذایی با  نشان دادند که مکمل )1992(همکاران 
RNA  ـ  % 17/2گـوانین یـا   % 85/1مخمر یا عصاره طـور   هگـزانتین ب
آالي  میزان جذب تجمعی غذا در مـاهی قـزل  دار باعث افزایش  معنی
  .اي شدند هفته آزمایش تغذیه 12کمان در طی  رنگین

هـاي بیرونـی    هـا بـه نوکلئوتیـد    پاسخ چشایی یا رفتاري مـاهی 
 Hidakaو  Rumseyتوسط این موضوع . واند خاص گونه  باشدت می

وکلئوتیدهاي خوراکی بر روي پاسخ چشـایی  نشان داد که ن) 1987(
کـه دیگـر ماهیـان     حال آنماهی تاثیر نگذاشت،  یا رفتاري خرگوش

اثـر  با این حال انتشـارات وابسـته  بـه    . استخوانی به آن پاسخ دادند
دهنـد   هاي مختلف نشان می بر روي ماهی IMPمحرکی اینوسین یا 

 و همکـاران Person-LeRuyet  .وار نیسـتند که چندان پایدار و است
گزارش نمودند که اینوسین خوراکی باعث افزایش رشد در ) 1983(

در نتایج آزمایش روري این گروه، الرو توربوت . شود  الرو توربوت می
که از مکمل غذایی بتائین و  اینوسین  تغذیه نمـود، نشـان داد کـه    

که فقط از مکمل بتائین داري نسبت به الروهایی  تر معنی رشد بیش
. به تنهایی یا اینوسین به تنهایی تغذیه نموده  بودند حاصـل گشـت  

حتی اگر از اینوسین و مقدار کم بتائین استفاده شود باز نتایج رشـد  
تري نسبت به دو سطح مناسب و بـا هـم ایـن دو نوکلئوتیـد      ضعیف

 بـا ایـن وجـود،   ). Me´tailler et al., 1983( دست خواهـد آمـد   هب
Ikeda  از ماهی ) 1991(و همکارانjack mackerel  به عنوان مدل

 ,IMP, GMP, UMP, UDPاستفاده نمودنـد کـه مشـخص شـد     

UTP    کـه   حـال آن . انـد  هـاي غـذایی   به عنـوان مـوثرترین محـرك
و سـایر  ) اینوسین، آدنـوزین، گوانـوزین و یوریـدین   ( هاي نوکلئوسید

 ,AMP, ADP, ATP, IDP, ITP, GDP, GTP(نوکلئوتیـدها  

xanthosine 5`-monophosphate, 3`- IMP, 3`-UMP, 2-

deoxy-IMP, allyltio-IMP) (  ــد ــی ندارن ــر محرک ــروز، . اث ام
و نـه اینوسـین،    IMPدهند فقط  گزارشاتی وجود دارند که نشان می

 jack mackerel )Ikeda etاثرات محرکی بر تغذیه ماهیانی چون 

al., 1991( ،  باس دهـان گشـاد  )Kubitza et al., 1997 ( دارنـد .
Kubitza گزارش نمودند که مکمل غذاي ) 1997( همکاران وIMP 

در غـذاي پایـه   ) گرم غذامیلی گرم به ازاي هر کیلو 2800ن با میزا(
 مـاهی بـاس دهـان گشـاد در     در %46سویا باعث افزایش جذب غذا 

بـا ایـن   . مقایسه با ماهی که از غذاي مکمل استفاده نکـرده، گردیـد  
جود، جذب غذا در ماهیان باس دهان گشاد کـه از سـویا و مکمـل    و

استفاده نموده بودند،  IMPگرم در کیلو گرم  میلی 5600یا   2800
شـان   مـاهی در غـذاي   پـودر  %10تر از ماهیانی بود کـه فقـط از    کم

این شاید بدان  دلیل باشد که موجـودات دریـایی   . استفاده شده بود
تري  بیش IMPبه نسبت غلظت ) ست شدهها پودر ماي در که از آن(
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مکمل شده در مقایسه باغذاي محتوي  IMPدارند و لذا، تاثیر مثبت 
تواند به عنوان کاندیـد   می IMP. پودر ماهی چندان زیاد نبوده است

گزینی کامل یـک   ها جاي اولیه جاذب غذایی در تحقیقاتی که در آن
خواهـد  ان انجـام  منبع پروتئینی به جاي پودر ماهی در غـذاي آبزیـ  

   .، معرفی گرددشد
  

هـاي   اي نوکلئوتیـد  معـده  –اي  تاثیرات روده
  جیره

اي بـر   چنـد گانـه   تاثـرا هـاي جیـره    نوکلئوتیـد نشان داده شده که 
هـا بـر    هاي زیستی از جمله نفوذ آن اي مدل معده –اي  سیستم روده

چنین مشـخص   هم. دارند عملکرد فیزیولوژي، ریختی و باکتریولوژي
ه طور توانند ب به تنهایی می AMPهاي جیره و یا که نوکلئوتید دهش

تکـوین  لولـه گـوارش شـوند     دار باعث افزایش رشـد و تمـایز    معنی
)(Uauy et al., 1990 . هاي  زخم این ترکیباتمشخص گردیده که

باکترهـاي   و بیفیـد بخشند و باعث تسـهیل   لوله گوارش را بهبود می
 ,Carver and Walker( شـوند  یش و روده مـ غالب در لولـه گـوار  

هاي ریختی در لوله گـوارش انسـان و سـایر حیوانـات      پاسخ. )1995
هـاي روده  هـاي جیـره باعـث افـزایش پرز     زي بـه نوکلئوتیـد   خشکی

)Uauy et al., 1990(،       افـزایش ضـخامت دیـواره ژوژنـوم و شـمار
بـا ایـن وجـود،    . اسـت شـده   Bueno et al., 1994)( پرزهـاي آن 
ماهیـانی کـه   ) GI( معده -رودههاي سیستم  روي پاسخ تحقیقات بر

اند خیلی معدود  ز مکمل نوکلئوتیدي استفاده نمودهدر جیره غذایی ا
بـراي  ) b2001(و همکـاران   Burrells. و محدود انجام شـده اسـت  

هاي حیره تی سالمون آتالنتیک به نوکلئوتیدهاي ریخ اولین بار پاسخ
در آن مطالعات، متوسط ارتفـاع  . دبافتی نشان دادنآزمایشات را طی 

دیستال روده و کـل سـطح روده    خوردگی پروکسیمال، وسط و چین
ـ    ماهی که  طـور    هاز مکمل نوکلئوتید در غذا اسـتفاده نمـوده بـود، ب

و همکـاران   Borda. دسـت آمـد  ه تر از گروه کنترل ب دار بیش معنی
  بـریم وان مـاهی  نیز گزارشات مشابهی را در مورد مرحله ج) 2003(

کامال مشخص است که نوکلئوتیـد جیـره اثـرات    . دریایی ارائه دادند
جاي خواهد گـذارد و از آجـا   رمثبتی بر سالمت روده ماهی از خود ب

اسـت   اي منطقهو  بودهروده عضو بسیار مهمی در سیستم ایمنی که 
شـوند، احتمـال تـاثیر آن بـر      که نوکلئوتیدهاي جیره در آن وارد می

بافـت لنفوئیـدي ایـن بخـش از سیسـتم گـوارش       مخاط مـرتبط بـا   
)MALT= mucosa associated lymphoid tissue (وجود دارد. 

در . البته اطالعات بر روي این بافـت در مـاهی بسـیار جزیـی اسـت     
ود وضعیت میکروفلور روده از مجموع، نوکلئوتیدهاي جیره باعث بهب

اگر چه . د شدباکترها در انسان و برخی حیوانات خواه و بیفیدجمله 
ها شناخته و  باکترها هنوز به عنوان یک پروبیوتیک در ماهی و بیفید

وتیـدهاي جیـره ببـر اکولـوژي     نوکلئ اند، احتمال تـاثیر  معرفی نشده
بسیار مهمی اسـت کـه   ها در سیستم گوارش ماهی موضوع  میکروب

  .ده مورد تحقیق قرار گیردنباید در آی
  

  ها یرشد ماههاي بر  تاثیر نوکلئوتید
شرایط معمـول و طبیعـی   ه طور کلی مشخص شده است که تحت ب

ــت       ــافی اس ــامال ک ــد ک ــت از رش ــراي حمای ــد ب ــنتز نوکلئوتی  س
)Gosgrovve, 1998(   نوکلئوتیـدي باعـث    هـاي  ، هـر چنـد مکمـل

حـال تغذیـه از غـذاهاي    انـد کـه در    هـایی شـده   افزایش رشد موش
ــوده  ــه ب ــد  کمپروتئین ــاران و هم  Gyorgy, 1971(. Borda(ان ک

یقات وابسته به کـاربرد نوکلئوتیـدها بـر الرو    با مرور بر تحق )2003(
یپـوتزي ارائـه نمودنـد کـه اسـتفاده بیرونـی از       ماهی بریم دریایی ه

پوسـتان بـه    هـا و سـخت   تواند به بهبود رشـد مـاهی   نوکلئوتیدها می
در آن تکثیـر بـاالي سـلولی    خصوص در مراحل ابتدایی زندگی کـه  

ــو ــدبیان ،داردد وج ــاران  Person-Le Ruyet. جام  )1983(و همک
متوسط وزن تقریبـا  (بوت چنین گزارشی دارند که در آن الرو تور هم

که از غذاي مکمل شده با اینوسین تغذیـه نمـوده   ) گرمی میلی 100
ــد ــرا ي غــذا  %3/1( بودن ــراي  %13/0روز و  6ب ــ) روز 45ب ه طــور ب
رل، بعـد از  گروه کنت دار از رشد افزایشی و بقا بهتري نسبت به معنی

نتایج  متعاقـب ایـن مطالعـه     .برخوردار بودندروز آزمایش تغذیه  55
% 77/0تغذیه از غذاي مکمـل شـده بـا    روز  20یا  10نشان داد که 

وزن (اینوسین نیز به افزایش بازه وزنی در الرو تربوت خواهد انجامید
پوتز این چنین هی )استمیلی گرم بوده  230ر ماهی تقریبا شروع ه

دلیل بهبود در جذب غذا ه ب اینوسینشده است که اثر افزایش رشد 
خصوص در مراحل ابتـدایی تغذیـه، در نتیجـه بهبـود در جـذب        به

تر غذا و در نتیجه کاهش نشـت غـذا در آب و متعاقـب جـذب      بیش
 Me´tailler( بهتر، نقش مهم آن در متابولیسم موجود خواهد بـود 

et al., 1983( .ــار ایدر ک ــین،ن ــده  اثرنوس ــوط افزاین رشــد مخل
 chemofomaمثل آسـکوژن محصـول   ( هاي نوکلئوتیدي متابولیت

Co., چــون الرو تیالپیــا  هــایی  گــاهی در مــاهی  گــاه )ســویس
)(Ramadan and Atef, 1991     آالي  و مرحلـه جـوان مـاهی قـزل

بـا ایـن    .مشاهده شده است Adamek et al., 1996)( کمان رنگین
تـر مراحـل جـوان و قبـل از بلـوغ       ه رشد در بـیش اثر افزایندوجود، 
  . Li et al., 2004a)( ها هنوز با سئوال و ابهام همراه است ماهی
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  نوکلئوتید و تولید مثل
هاي نوکلئوتیدي در  ترین استفاده کرد از مکمل شده  یکی از شناخته

بـا ایـن وجـود،    . گـردد  مورد تغذیه انسانی به مرحله کودکی باز مـی 
هـاي نوکلئوتیـدها در اسـتراتژي     روي استفاده از مکمل تحقیقات بر

. هـا، خیلـی محـدود اسـت     ها درست به اندازه ماهی مادري در انسان
Gonzalez-Vecino  اولــین مطالعــات تغذیــه ) 2004(و همکــاران

نشان دادنـد   ورا انجام  haddockنوکلئوتیدي در مرحله بلوغ ماهی 
از نوکلئوتیـد مکمـل در   اولین تغذیـه الرو حاصـل از مولـدینی کـه     

تـري نسـبت بـه     شان استفاده کـرده بودنـد از موفقیـت بـیش     غذاي
از والدینی کـه از جیـره پایـه تغذیـه نمـوده بودنـد        الروهاي حاصله

بقا الرو حاصل از مولدین . برخوردار بودند) بدون مکمل نوکلئوتیدي(
صل حا تر از بقا الرو بیش %30شده با مکمل نوکلئوتید حدود   تغذیه

وع، در مجمـ . از نوکلئوتید استفاده نکـرده بودنـد  از مولدینی بود که 
الرو حاصل از مولـدین تغذیـه شـده بـا     تکوین  لوله گوارش و اندازه 

حاصل از مولدین بـدون  تر از الرو  داري بیش ه طور معنینوکلئوتید ب
  . تغذیه با نوکلئوتید بود

  
  ذاتی اثر نوکلئوتید بر ایمنی

هـاي   ت آمده، مشخص گردید که نوکلئوتیـد دسه باساس اطالعات بر
 Grimble and(چون فاگوسیتوز  هاي ماکروفاژي هم جیره بر فعالیت

Westwood, 2000b; Gil, 2002 (هــاي  هــاي ســلول و فعالیــت
 ,.Carver et al( گـذارد  تـاثیر مـی  ) Killer cells( کشنده طبیعی

کلئوتیـدهاي  ه نوکـ ها نیز نشان داد  تحقیقات بر روي ماهی. )1990
توانند هم بر ترکیبـات سـلولی و هـم هورمـونی سیسـتم       بیرونی می

 نشـان دادنـد  ) 2001( و همکاران Sakai . ایمنی ذاتی تاثیر گذارند
مسـیرهاي  ( هـاي سـرم   ها باعث افزایش کمپلمـان  که این نوکلئوتید

چنین فاگوسیتوز و تولیدآنیون  هاي آنزیمی و هم و فعالیت) جایگزین
و  Li. شـوند  فاگوسیت سر کلیـه در کپـور معمـولی مـی    سوپراکسید 

دادنـد   نیز گزارشی ارائه دادنـد کـه در آن نشـان   ) 2004(همکاران 
از غـذاي مکمـل شـده بـا یـک      ماهی باس مخطـط هیبریـدي کـه    

تغذیـه   )کانادا -آلبرتا -محصول بیوسیستم Pآسکوژن (الیگونولئوتید 
تر از ماهیان  بیش نمود، محصول رادیکال اکسیداتیو نوتروفیل خونش

با این وجود، اثر نوکلئوتید جیره بر سیستم تنفسی . گروه کنترل بود
هاي سر کلیه در سالمون ماهیان هنوز نشان داده  نشده  سریع سلول

پیشـنهاد  ) Burrells et al., 2001a( .Devresse )2000( اسـت 
 تمسعنوان غذاهاي کلیدي براي سی هاي بیرونی به نمود که نوکلئوتید

روزه هاي ام این موضوع  با توجه به دانسته .ایمنی میگو قلمداد شوند
  . قرار گیردباید چندین بار مورد آزمون 

Low   اولـین گـزارش تغییـر در بیـان ژن     ) 2003(و همکـاران
کشف نمـود   ه داد وه وسیله مکمل نوکلئوتیدي را ارائایمنی القایی ب

طـور    هن لیزوزیم بـ چون بیا ایمنی خاص هم که ترکیبات سیستم غیر
مکمـل   ماهی توربوتی که از جیره حـاوي دار در طحال و کلیه  معنی

امـا هـیچ اثـري بـر روي     نوکلئوتید تغذیه نموده بود، کاهش یافـت،  
 Interleukin 1اینترلوکین یک بتا . هاي آن مشاهده نگردید آبشش

β شـده بـا مکمـل    دار در بیان کلیه ماهی تغذیـه   یک افزایش معنی
و تغییـر شـکل   ان داد، جـایی کـه بیـان ترانسـفرین     تیدي نشنوکلئو

 Low et(بدون تاثیر از آن نوکلئوتید گزارش گردید  β  فاکتور رشد

al., 2003 .(  
  

  ها بر ایمنی اکتسابی اثر نوکلئوتید
و محصـوالت ایمنوگلوبـولین    ها ها بر فعالیت لنفوسیت این نوکلئوتید

ــد ــاثیر دارنـ ــز تـ ــارا و Jyonouchi .نیـ  و) 1993و 1994(ن همکـ
Navarro  هـا   پیشـنهاد نمودنـد کـه نوکلئوتیـد    ) 1996(و همکاران

حداکثر اثر خود بر سیستم ایمنی با تعدیل محصوالت ایمنوگلوبولین 
نیز اولین مشاهدات ) 1994(همکاران  وRamadan .کنند اعمال می

 Chemoforma، آسـکوژن (بر اثر مکمـل نوکلئوتیـدي    خود را دال

Basal- Switzerland ( هـاي   اثرات پتانسیل ایمنی بر روي پاسخبا
ایمین حد واسط سلولی وهورمونی ماهی تیالپیا بعد از تزریق داخـل  

ــام  ــا حم ــالت و ی ــتن     عض ــراي کش ــالین ب ــا فرم ــتقیم ب ــی مس ده
Aeromonas hydrophila در  بـادي  تیترهاي آنتی .گزارش نمودند

مکمــل  نچـو  هــمبعــد از واکسیناسـیون درسـت    ماهیـان  تیمـاري  
تر از آن ماهیانی که از  بیشبسیار  ،دار ه طور معنیآسکوژن جیره و ب

هاي مشابه بر روي  پدیده. دست آمده غذاي پایه تغذیه کرده بودند، ب
 ,.Burrells et al( آالي رنگین کمان چون قزل دیگر گونه ماهیان هم

2001b; Leonardi et al., 2003(  و باس مخطط هیبرید)Li et 

al., 2004a( آمددست   هب .Burrells  و همکاران)b2001 ( مشاهده
هفتـه از غـذاي مکمـل     8که سالمون آتالنتیک که به مدت نمودند 

ـ  ،با نوکلئوتید تغذیه نمودندشده  ه طـور  در مقایسه با گروه کنترل، ب
ــی ــی معن ــول آنت ــاص در آن دار محص ــادي خ ــت  ب ــزایش یاف ــا اف . ه

Leonardi  دار  افزایش معنینمودند که گزارش  )2003(و همکاران
آالیی که از جیره غذایی مکمل بـا   تحریکی لنفوسیت در ماهیان قزل

بادي ماهی باس  تیتر آنتی. دست آمده بودند بشده  نوکلئوتید تغذیه
ــد از    ــد بع ــل الیگونوکلئوتی ــا مکم ــه شــده ب ــد تغذی مخطــط هیبری

بـر  سه برا  Streptococcus iniaeواکسیناسیون با فرمالین کشنده 
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. )Li et al., 2004a( دسـت آمـد  ه تر از گروه ماهیان  کنترل ب بیش
Low  هاي جیره  نیز کشف نمودند که نوکلئوتید) 2003(و همکاران

ــولین   ــان ایمنوگلوب ــزایش بی ــال Mباعــث اف ــزیم  و ژن فع ــده آن کنن
هـا در   بیـان آن ریکامبیناز در آبشش و طحال ماهی توربوت شده اما 

لـی  هاي عملکرد هنوز از نظر عم رچه مکانیسماگ .را کاهش دادکلیه 
  عنـوان  ها ممکن است بتواننـد بـه   مشخص نشده است، این نوکلئوتید

و بنابر این  مورد استفاده  قرار گیرند) داروي دهانی( آجودانت دهانی
 )b2001(و همکاران  Burrells. تاثیر واکسیناسیون را افزایش دهند
مرگ و میر در سالمون  %2به  6ز استراتژي واکسیناسیون و کاهش ا

کاري  تحقیقات بر روي دست. کشف کرد ند ماهیان واکسینه شده را
گیري از نوکلئوتید بیرونی نتایج پایداري را در  ایمنی اکتسابی با بهره

بـا ایــن وجـود، تحقیقــات    . هـاي مختلــف ماهیـان  نشــان داد   گونـه 
همراه بـا تضـمین    تري در این موضوع الزم است تا  نتایج کامال بیش
  . باشد

  
  هاي تنشی ها بر پاسخ اثرات نوکلئوتید

ه در مـــورد اثـــرات مثبـــت  یکــی از هیپوتزهـــاي پذیرفتـــه شــد  
شـرایط   درزاهـا   تنشعوامل هاي جیره در ماهیان، ارتباط  نوکلئوتید

و  بـیش از حـد  ازدحـام  پروري چون کیفیت پایین آب،  طبیعی آبزي
ها بیش از  وکلئوتیداز به  افزایش ننی که جایی ههاي ناشی از جاب تنش

به عبارت  بهتر ( ها وجود داشته طبیعی در غذا آن ه طورچه که ب  آن
را ) هاي بیرونـی از طریـق مکمـل نمـودن در غـذا      افزودن نوکلئوتید

 ,.Burrells et al., 2001b; Low et al (کامال نشـان داده اسـت   

ــل ). 2003 ــی از محتم ــم  یک ــرین مکانیس ــرد  ت ــاي عملک ــت  ه مثب
هاي جیره بـر روي سیسـتم ایمنـی مـاهی اثـرات مهـاري        نوکلئوتید

همکـاران   Burrells. شـود  یزولی است که در اثر تنش آزاد میکورت
)b2001(  هاي جیـره   نوکلئوتیداولین هیپوتز خود را در خصوص اثر

تنظیم اسمزي و رشد افزایش تحمل تنش و ایجاد ظرفیت  که باعث
از غـذاي مکمـل شـده بـا     تالنتیکـی کـه   بهینه در سالمون مـاهی آ 

دهـی   نوکلئوتید در مقایسه با گروه ماهیان کنترل و بعد از یک تنش
ایـن هیپـوتز تـا    . حاد با انتقال ماهی به آب دریا شدند، ارائه نمودنـد 

کـه نشـان دادنـد    ) 2003(و همکـاران   Leonardiقبل از کارهـاي  
خـون در   ش سـطح کـورتیزول سـرم   هاي جیره باعث کاه کلئوتیدنو

روز تغذیـه و   90-120کمـان بعـد از    آالي رنگـین  ماهیان سالم قزل
ـ    طـور    هماهیانی که با ویروس نکروز پانکراسی عفونی شـده بودنـد، ب

هاي  کاهش اثر تنش مرتبط با نوکلئوتیداین  .کلی پذیرفته نشده بود
ها در ماهیانی کـه بـا عامـل     جیره منتج به افزایش تحمل به بیماري

مطالعـات بعـدي    با این وجود،. ه شده بودند گردیدانج دادبیماري چ

ماهی درام قرمز نتیجـه معکـوس   ر آزمایشگاه بر روي مرحله جوان د
 Li( در بر داشت زیرا تغییرات فاحشی در بین افراد ماهیان نشان داد

and Gatlin, unpublished data( .  موضـوع تــاثیر و   لـذا هنـوز
هاي  ر مسیر سیگنالی مرتبط با پاسخی بهاي بیرون درگیري نوکلئوتید

زاهاي مختلف اثرات خاص روي متابولیسـم   که آیا تنش اینتنشی یا 
   .استمانده  ن دارند یا نه، شناخته نشده باقینوکلئوتید ماهیا

  
  زا هاي بیماري ها و مقاومت به عفونت نوکلئوتید

 سنجی ماهیان در این و تحقیقات ایمنی و مقاومت در مورد مطالعات
از طـرف دیگـر مارکرهـاي    خصوص هنوز اطالعات کمی وجود دارد، 

ها به  آنی که در ماهیان  مشخص کننده سطح تحمل زیستی مناسب
این، بقا بنابر. اند ه دست نیامدهزایی باشند هنوز خوب ب عوامل بیماري

گیري مقاومت  هنوز به اندازه زاي معین بعد از چالش با عوامل بیماري
هاي  هایی وجود دارد که نوکلئوتید گزارش. شود می به بیماري بسنده
در برابـر عوامـل   هـا   توانند به افزایش مقاومت ماهی مکمل جیره می

و  زایی چون عوامل ویروسی، باکتریایی و انگلی منـتج شـوند   بیماري
  در نهایت  نشان داده شـده کـه توصـیه اسـتفاده از ایـن  ترکیبـات      

  .استه جا بوده سالم ب پروري بیوشیمیایی در مدیریت آبزي
Burrels  و همکاران)a2001 (     مشـاهده نمودنـد کـه در یـک

 =ISAروزه بــر روي ماهیـانی کــه بـا عامــل عفـونی     56آزمـایش  

Infectious salmon Anemia  آلوده شده بودند، در سالمون ماهی
هفته از غذاي مکمل شده با نوکلئوتید استفاده  2آتالنتیکی که فقط 

که سالمون  حال آن است، دهبو %7/35مرگ و میر  ل میزانکنموده 
در مرگ و میر اختالف . مرگ و میر نشان دادند% 48ماهیان کنترل 

  .دار بود روز نیز کامال معنی 45روز و  39 بعد از بین دو گروه تیماري
Leonardi ه در آن نیز گزارشی دارنـد کـ  ) 2003(همکاران  و

ــزل ــه شــده  آالي رنگــین مــاهی ق ــره مکمــلکمــان تغذی ــا جی دار  ب
ویروس تزریقی  روز در معرض عامل عفونی 60نوکلئوتیدي که براي 

IPN = Infectious Pancreatic Necrosis که  بقا یافتند حال آن
از غذاي پایه اسـتفاده نمـوده بودنـد همگـی     ماهیان در معرضی که 

   .مردند
نیـز  بر عوامل عفونی باکتریایی مختلـف  افزایش مقاومت در برا 

 Burrells et(  از جملـه سـالمون ماهیـان   مورد ماهیان مختلف  در

al., 2001a( ،کپور معمولی )Sakai et al., 2001( ،   بـاس مخطـط
و  Burrells  .گـزارش شـده اسـت   ) Li et al., 2004a( هیبریـد 

آالي  قـزل  دهـی  گزارش نمودند که بعـد از حمـام  ) 2001(همکاران 
عفـونی  یدي خورده با عامل دار نوکلئوت کمانی که غذاي مکمل رنگین

Vibrio anguillarum  کـه در   حال آنوده، ب %31مرگ ومیر فقط
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هایی که در معرض بیماري بوده وفقط از غـذاي پایـه و مکمـل     گروه
     مصـرف نمودنـد، ایـن میـزان مـرگ و میـر       ) β-glucan( بتاگلوکان
هایی زیادي  اگرچه تفاوت. محاسبه شده است %43و  %49به ترتیب 

با مکمل نوکلئوتید و تیمـار تغذیـه   هاي تغذیه شده  ن تکرار تیماربی
توانـد روپوشـی بـر وجـود      ه با غذاي پایه وجـود داشـته کـه مـی    شد

اسـتفاده از نوکلئوتیـدها بـه عنـوان     هر حال   هاختالفات باشد، ولی ب
تـر از گـروه کنتـرل و     دار ر بهتـر و معنـی  مکمل از نظر عملکرد بسیا

. خـود را نشـان دادنـد    کان استفاده نموده بودنداز بتا گلوگروهی که 
Burrells  و همکاران)a2001( چنین نشان دادند کـه سـالمون    هم

کـه یـک نـوع       Piscirickettsia salmonis کوهو آلـوده شـده بـا   
% 8/78نتیجه . است g-proteobacteriaریکتزیا مانند درون سلولی 

 آندست آمـد حـال   ده با غذاي پایه مرگ و میر در ماهیان تغذیه ش
مکمـل   يااي کـه بـا غـذ     و میـر در ماهیـان آلـوده     که میزان مـرگ 

هر چند مکانیسـم آن  .بود% 9/46توکلئوتیدي تغذیه شده بودند تنها 
بـا   )2001(و همکـاران   Sakai. هنوز کامـل شـناخته نشـده اسـت    

گذاري سوسپانسیون نمکی نوکلئوتیدي درون دهان ماهی کپـور   لوله
بـه  ) گـروه کنتـرل  (اده از مقدار مسـاوي دکسـترین   استفیا معمولی 

ــانی و تز  ــورت ده ــا  ص ــومی ب ــق درون پریتونی ــی 1/0ری ــر  میل لیت
تعیـین تعـداد    بـه  A. hydrophilaسـلولی   3×107سوسپانسـیون  

سـاعت بعـد از تزریـق     12و  8، 4، 2باکتري در خون، کبد و کلیـه  
وکلئوتیـد،  هاي تیمار شده بـا ن  در خون، کلیه و کبد ماهی. پرداختند

ـ   12از حتی بعد  A. hydrophilaگونه سلول  هیچ ه ساعت چـالنج ب
بـد ماهیـان گـروه    اگر چه شمار بـاکتري در خـون و ک  . دست نیامد

در مورد مرحله جوان باس . بود cfu 1×103  لیتر کنترل در هر میلی
هفته قبـل از در معـرض بیمـاري     8یا  7مخطط هیبریدي که براي 

گرفتن با غذاي مکمل دار نوکلئوتیدي تغذیـه   قرار S. iniaeعفونی 
در آزمـون   %13در آزمـون اول و   %3( شده بود، میزان مرگ و میـر 

که در ماهیانی که فقط از غذاي پایه  کاهش نشان داد حال آن) دوم
در ازمـون  % 40 و در آزمـون اول  %20تغذیه نموده بودند این میزان 

شـده بـا مکمـل    ذیـه  مـرگ و میـر در ماهیـان تغ   . آمددست  هدوم ب
زا قـرار   طور ثانویه در معرض ایـن عامـل بیمـاري   ه نوکلئوتیدي که ب

گروه کنتـرل کـامال کـاهش     % 83 بود که نسبت به %52داده شدند 
کــه بــاکتري جــا  آن از ).Li et al., 2004( دار نشــان داد معنــی
 وتواند مسیرهاي مختلفی براي ایجـاد عفونـت داشـته     زا می بیماري

، )Ellis, 1999( گانـه خواهـد بـود   ایمنی میزبان نیز چند هاي  پاسخ
تواند بسیار متفـاوت   مینوکلئوتیدي بیرونی  هاي محافظتی مکانیسم

  . باشند

هاي باکتریایی و ویروسـی، نوکلئوتیـدهاي    یزای در کنار بیماري
چون شپش  مههایی  مار انگلدار باعث کاهش ش طور معنی  هغذایی ب

 ,.Burrells et al(انـد   آتالنتیـک شـده   ایی در سـالمون مـاهی  یرد

2001 .(Burrells )2001 (که تغذیه ماهیان با غـذاي   گزارش نمود
حاوي مکمل نوکلئوتیدي همراه با مصرف سیپرمترین بر روي مرحله 

گذارد و لذا باعث کاهش  تکوین اولیه چالیموس شپش دریایی اثر می
لی بیمـاري  شمار شپش قبل از پیش مولدي شده که خود عامل اصـ 

این، نتایچ تجربیات و آزمایشات مختلف نشان بنابر. انگلی ماهی است
هـاي نوکلئوتـد باعـث افـزایش مقاومـت       داده که استفاده از مکمـل 

این پدیده ممکـن  . شود ها می ا در برابر شمار زیادي از پاتوژنه ماهی
پروري بسیار  هاي آبزي منظور کنترل بیماري ها به است در کاربرد آن

  . هم جلوه نمایدم
  

  رف، مدیریت زمان و نوع نوکلئوتیدمیزان مص
 هاي ایمنـی اسـت   تعیین دوز مصرف از اولین موارد مدیریت محرك

)Sakai, 1999 .(  بهترین دوز نوکلئوتید مصرفی هنوز چندان مـورد
در مـورد دوز  ) 2001(و همکـاران   Sakai. است مطالعه قرار نگرفته

ــه  ــی ب ــد بیرون ــب نوکلئوتی ــور  مناس ــاژ   منظ ــودن ماکروف ــال نم فع
اي  حیوانــات تـک معــده  .گزارشــاتی ارائـه دادنـد  کننـده   فاگوسـیتوز 

یر بـاالي نوکلئوتیـد را   تواننـد مقـاد   نمـی طور معمول ه زي ب خشکی
زیرا در اثر متابولیسم پورین زیاد، مقادیر باالیی اسـید  مصرف کنند، 

ثـرات  توانـد ا  آید که سمی اسـت و مـی   ه دست میاوریک در خون ب
 غـذایی بـه همـراه داشـته باشـد     مـواد  منفی روي متابولیسم سـایر  

)(Rumsey et al., 1992  .    گـرم پـورین و    4بـراي مثـال مصـرف
توانـد سـطح    تر از آن مـی  سطح ایمن است و بیشپیرامیدین در روز 

با  .Devresse, 2000)( اسید اوریک را باال برده و تولید نقرس نماید
تواننـد   هایی چن سالمون و باس دریایی می این وجود در مورد ماهی

با مزیـت  ح باالي اسید نوکلئیک و یا مخمر تري به سطو تحمل بیش
 ,.al., 1985; Rumsey et al( انزم یوریکاز کبـدي داشـته باشـند   

1992; Oliva-Teles and Goncalves, 2001  (Kinsella et. 
Rumsey  گزارش دادند که عصـاره  ) 1992(و همکارانRNA 
آالي  غـذا باعـث کـاهش رشـد در مـاهی قـزل      % 1/4 مخمر بیش از

مطالعات جدیدتر نشان دادند که کاهش رشـد  . شود مان نمیک رنگین
در مـاهی   )غـذا % 10بـه میـزان   ( باکتریـایی  RNAناشی از عضـاره  

و افـزایش خاکسـتر الشـه    کمان با افزایش اوره سرم  آالي رنگین قزل
      و %5/2در سـطح   RNA کـه عصـاره   حـال آن  .ماهی مرتبط اسـت 

 Tacon and(اي بر رشد را نخواهد داشت  غذا چنین اثر کاهنده % 5

Cooke, 1980(.  ،بــا ایــن وجــود Adamek  و همکــاران)1996( 
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گرم آسکوژن بر کیلوگرم غـذا باعـث    5/2و  62/0ه گزارش نمودند ک
کمان خواهـد   آالي رنگین ر ماهی قزلوري غذا د افزایش رشد و  بهره

بر هر کیلوگرم غذا به کـاهش رشـد    گرم آسکوژن 5که  د حال آنش
روز تغذیـه شـده،    37چنین در ماهی طالیی کـه   در این ماهی و هم

یـابی بـه دوز بهینـه     ال دستنبد هاین مجموعه مطالعات ب. منتج شد
از نظـر آمـاري   یدي در ماهیان مختلف بوده هر چنـد  مصرف نوکلئوت

شاید هم نیاز به مطالعـات  . جام گیرندتري ان باید مطالعات بیش هنوز
مصـرفی   سـازي دوز نوکلئوتیـد   عیین مکانیسم مولکولی براي بهینهت

  . باشد
ی دیگر از موارد مهم کـاربرد  سازي یک مدیریت رژیم براي بهینه

مصرف طوالنی . شوند پروري محسوب می هاي ایمنی در آبزي محرك
ـ    گلیکان و لوامیسول میپپتیدومدت  ه اثـرات جـانبی   توانـد منجـر ب

پرورشی گردنـد  ناخواسته بر رشد و یا مقاومت به بیماري در ماهیان 
)Matsuo and Miyazano, 1993; Li et al., 2004b .( در همین

زمان شاهد قطعی وجود ندارد که نشان از سودمندي زمان اسـتفاده  
و همکـاران   Leonardiبا این وجود، . از نوکلئوتید جیره داشته باشد

ماهی  Bهاي  نمودند که پاسخ میتوژنیک لنفوسیتمشاهده  )2003(
روز  60بعـد از  تـاثیر نوکلئوتیـد جیـره     کمـان تحـت   آالي رنگین قزل

روز هـیچ اثـري از خـود     120که بعد از  حال آن. تغذیه قرار گرفتند
 Pماهی باس مخطط هیبرید تغذیه شـده بـا آسـکوژن    . نشان ندادند

یچ نشانی از افزایش ایمنی ذاتـی  هفته ه 16مکمل شده با غذا براي 
از جمله محصول رادیکـال اکسـیداتیو نـوتروفیلی، لیـزوزیم سـرم و      

هاي سـر کلیـه    محصول آنیون سوپراکسید درون و بین سلولی سلول
اي تغذیه با همـان غـذا مشـابهت     هفته 8نشان ندادند که با نتایج  را

هـد کـه   د نتایج این آزمایش نشان می). Li et al., 2004a( نداشت
زمان مصرف نوکلئوتید نیز باید مدیریت شود با این وجود، تحقیقات 

دوز و مدت ( ها خصوص ضروري است تا اثر نوکلئوتیدجامعی در این 
ـ  بر ایمنی و مقاومت در برابر بیماري) زمان مصرف . دسـت آیـد  ه ها ب
استفاده مخلوط نوکلئوتیدها بسنده شـده  تر تحقیقات به  امروزه بیش

در  شکل باز آزاد آدنین. IMPجز در مورد اینوسین و ه ته بالب ،است
ـ  اسـت،  ناخواسته ) %54/1(جیره غذایی  طـور جـدي باعـث    ه زیـرا ب

و افزایش مـرگ   دادن نیتروژن  کاهش جذب غذا، بازه وزنی، از دست
که، سـایر   حال آنکمان خواهد شد،  آالي رنگین و میر در ماهی قزل

و ) درصـد  17/2(، گزانتین )درصد 85/1(بازهاي پورین مثل گوانین 
 ,.Rumsey et al( اثرات منفی نداشتند) درصد 94/1(هیپوگزانتین 

افـزایش سـطوح   تواند به  ها می اثر سمیت آدنین براي سلول .)1992
cAMP تحقیقات بیشتر در خصوص اثرات . وابسته باشد بین سلولی

هتـر  اسـت تـا در درك ب  صی نوکلئوتیدهاي متنوع مورد نیـاز  اختصا
  .کننداستفاده از نوکلئوتیدها کمک 

  
  تحقیقات آینده

اولین مالحظـات در تحقیقـات    انتخاب منابع مناسب نوکلئوتیدي از
هـا در   تر انتشارات بـر روي نوکلئوتیـد   امروزه، بیش. آینده خواهد بود

مورد استفاده در غذاي ماهیان در محصوالت تجاري ثبت شده است 
هنوز طور عام  هها ب و نرخ انواع نوکلئوتیدسته به غلظت اطالعات واب و

است تا ارزیابی کمی و یا  لذا خیلی سخت .هستنددسترس غیرقابل 
به عنوان مثال، مخمري (هاي مکمل شده  اي اثرات نوکلئوتید مقایسه
مهــم کــه یــک منبــع    Saccharomyces cerevisiaeچــون 

ختلـف  هـاي م  منی در گونـه هاي ای بر روي پاسخ، )نوکلئوتیدي است
اطالعـات  آوري و یـا   این، فقدان فرآیند عمل بنابر. ماهی صورت گیرد

هـا   که اگر نوکلئوتیـد  جزیی در مورد این محصوالت براي تعیین این
) الیگو نوکلئوتیـدي ( نوکلئوتیدي یا پلی در شکل مونو نوکلئوتیدي و

راسـاس  ب. نماینـد  تـر مـی   خیلـی سـخت  را کـار  باشـند   وجود داشته
ــات حاصــل  ــات خشــکیاطالع ــد از حیوان ــو نوکلئوتی ــا و  زي، مون ه

اثـرات  . موجودات هسـتند مختلفی بر ها داراي تاثیرات  نوکلئوتید پلی
هــاي باکتریــایی و یــا پرایمــر     ایمنــی الیگونوکلئوتیــد حــرك م

 ,.Laing et al( آزمایشـگاه  شـرایط  اولیگوداوکسـی نوکلئوتیـد در  

1999; Meng et al., 2003(    ی داراي و در شـرایط محـیط طبیعـ
سـت، هـر   نشان داده شده ا )Tassakka and Sakai, 2002( ماهی

هاي اخیر  اگر چه تالش. ها از مخمر نبودند چند این اولیگو نوکلئوتید
کننـده    ها دلگرم نوکلئوتیدي بر روي ماهی هاي در کشف تاثیر مکمل

به عنـوان  ها  ئوتیدانتخاب منابع نوکل به ویژهها،  ، بهبود در روشاست
  .کند در آینده تحقیقات جلوه نمایی می ضرورتیک 

ابع نیتروژنـی  طور آزمایشی نه تنها به عنوان منه ها ب نوکلئوتید
اسـاس  هاي غذایی مورد استفاده قرار گرفته، بر بلکه به عنوان محرك

ترین هدف اسـتفاده   اطالعات و دانش امروزي، مدیریت سالمت مهم
با این وجود، . شود مداد میزي پروري قلها در صنعت آب از این مکمل

انجام شده و در حال انجام، بر روي دوز مصرف، مدیریت و تحقیقات 
خصــوص در  هنــوع نوکلئوتیــد مصــرفی  بســیار محــدود  بــوده و بــ

نیازمنـد   ،پذیري از شرایط اکولوژي و فیزیولوژي موجـود هـدف   تاثیر
/ نبر روي پاسخ احتمالی ستحقیقات . باشند می تر تحقیقات پیشرفته

هـاي   در زمان پیش مولـدي بـه نوکلئوتیـد    به خصوصماهی، اندازه 
هـاي   دندر مجموع، فرآی. کنند جیره غذایی هنوز چندان کفایت نمی

. قـرار گیرنـد  تـر   ها باید  مورد مطالعه دقیـق  هضم و جذب نوکلئوتید
وسـط  تواننـد ت  تـر مـی   ها که راحت حداقل شکل یا اشکال نوکلئوتید
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ید مورد پـایش قـرار گیرنـد و سـپس در بوتـه      شوند باها هضم  ماهی
ــرار گیرنــد   ــایش ق ــورد حساســیت  ) Grimble )2001. آزم در م

کننـده بـر    مواد غذایی محرك، بـه عنـوان تـاثیر   هاي مختلف  ژنوتیپ
مورفیسـم محصـول سـیتوکین پـیش ازالتهـاب بحـث و        ژنتیک پلی

وجـود   ها هر چند این چنین اطالعاتی در مورد ماهی. بررسی نمودند
د، با ایـن وجـود بـه خـوبی ثابـت شـده کـه تـاثیرات  ژنتیـک          نندار
هاي فیزیولوژیـک مثـل تولیـد     مورفیسم روي رشد و برخی پاسخ پلی

شـف و  اگر چه این موضوع براي ک. دنوجود دار لیزوزیم توسط ماهی
توانـد دلیلـی بـر     هاي ژنتیکی مـی  بررسی بسیار سخت است، تفاوت

هاي مختلـف   ها بر عملکرد کلئوتیدهاي متنوع در خصوص اثر نو یافته
  .ها باشند ماهی

تواننـد در مسـیرهاي سـیگنالینگ     هاي بیرونـی مـی   نوکلئوتید
تـاثیر  . سـنتزي عمـل کننـد   سلولی درست مثل ترکیبات غـذایی بیو 

هاي  برداري ژنی در سلول ها در دسترس بر روي نرخ نسخه نوکلئوتید
) 1992و  1990(و همکـاران    Walshبافت پوششـی روده توسـط   

هـاي روده   البته همین گزارشات در مـورد سـلول  . گزارش شده است
 ,Valde´s et al., 2000; Sa´nchez-Pozo and Gil(توسـط  

 cis-actingپاسخ  اختصاصی عنصـر  . رش شده استنیز گزا) 2002
چـون   فوریبوزیل هیپوگزانتین هـم ساز ف چون آنزیم ترانسقر همها  ژن

هاي در  نوکلئوتیدکه به عیین ویژگی شده اتصالی به خوبی تپروتئین 
به ). Walsh et al., 1990, 1992( باشند دسترس بسیار حساس می

هـاي   هاي مختلف در بیـان ژن  لترناتیوآمنظور دقت و جامعیت درك 
هاي مختلف ماهی، تکـوین و کـاربرد    هاي مختلف و اندام خاص بافت

سـت  ت و ضـروري ا ابزار جدید در بیولوژي مولکولی بسیار حائز اهمی
ها در ماهی  اي حاصل از نوکلئوتید تا بتواند تاییدي بر ادعاهاي تغذیه

هایی را کـه در آن تحقیقـات    مثال) 2003(و همکاران  Low. باشند
پیشـرفت در    .نمودنـد دنبـال انجـام آن باشـند، ردیـف     ه آتی باید ب

کننـده   هاي قدرتمند آنالیز  ها در بهبود تکوین ابزار افشاي ژنوم ماهی
ي تاثیرات مختلف نوکلئوتیـد  روشنایی بر روچون میکروآراي که  هم

هـاي   بااین وجود، تـالش . کننده خواهد بود اندازد، بسیار کمک ها می
هاي منابع اصلی این علـم   این موارد مورد نیاز است تا پایهزیادي در 
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