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 فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان
 1394پاییز سال سوم، شماره سوم، 

 
بیوشیمیایی سرم خون  پارامترهايجیره بر  تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید

 )Cyprinus carpio(بچه ماهی کپور معمولی 
 

 4، حامد غفاري فارسانی3، حامد کلنگی میاندره2، محمد هرسیج*1تکتم لوخی
 

     94 آذر: تاریخ پذیرش                   94 آبان: اریخ دریافتت     

 چکیده
هاي رپارامتبر  ،به عنوان محرك رشد حاوي نوکلئوتید ،به منظور بررسی اثر اپتیمون جیره حاضر پژوهش

، پروتئین 4Cو  3Cبدین منظور میزان کمپلمان . بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی انجام گرفت
 240( سرم خون ماهی مورد بررسی قرار گرفتدر گلیسرید، گلوکز، کورتیزول و کلسترول آلبومین، تريکل، 
و جیره فاقد نوکلئوتید  شددرصد به جیره غذایی اضافه  5/1و  1، 5/0، 0سطح  چهاردر اپتیمون . )قطعه

صورت تصادفی براي ماهیان با متوسط ه جیره ب هراز  . قرار گرفتاستفاده مورد براي تغذیه تیمار شاهد 
هاي ، نتایج سنجش پارامترتیمارهفته  8بعد از . شد در نظر گرفتهگرم سه تکرار  74/4±2/0وزن اولیه 

بیوشیمیایی سرم خون اثر مثبت داشت و تیمار حاوي پارامترهاي بیوشیمیایی خون نشان داد نوکلئوتید بر 
، پروتئین کل، آلبومین، گلوکز و کلسترول بود 4Cو  3Cترین میزان کمپلمان  بیشي دارادرصد نوکلئوتید  1
)05/0P<.(  بر  را مثبتترین اثر  بیشدرصد  1بیانگر این بود که نوکلئوتید جیره در سطح  پژوهشنتایج این

 .داشتپارامترهاي بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی 

 .سرم خون، ایمنی کپور معمولی، نوکلئوتید، :کلیدي واژگان
 .شیالت، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران گروه، شیالت کارشناس ارشد -1
 .استادیار گروه شیالت، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران -2
 .استادیار گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران -3
 .شهرکرد، ایرانشهرکرد،  واحد اسالمی، آزاد دانشگاه نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاهدانشجوي دکتري شیالت،  -4
 t.lukhi3@yahoo.com :نویسنده مسئول *
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 مقدمه

هاي آبزي اغلب در معرض حجم گونه
هاي فیزیولوژیکی هستند که عظیمی از استرس

منجر به سرکوب ایمنی، کاهش نرخ رشد و 
. شوندافزایش حساسیت به بیماري می

هاي ایمنی به ها از جمله محركنوکلئوتید
بر ترکیبات  تواندآیند که میحساب می

ایمنی ذاتی اثرگذار  هورمونی و سلولی سامانه
ها در پستانداران جوان  باشند و استفاده از آن

 ایمنی و توانایی مقابله با تنشافزایش واکنش 
 ). Fegan, 2004(و بیماري را نشان داده است 

 سلولی داخل ترکیبات جمله از نوکلئوتیدها
 بنیان یک از که هستند مولکولی پایین وزن با

 ریبوز یا داکسی قند یک پیریمیدین، یا پورین
 تشکیل فسفات گروه تعدادي یا یک و ریبوز
 ،تولید سلول در پیوسته صورته و باند  شده

 ,Cosgrove( شوندمی بازیافت و تجزیه

1998(. 

 ایمنی که بر سیستم تأثیري ها بانوکلئوتید

 تر بیش مقاومت باعث تواننددارند می بدن

 که محیطی نامناسب شرایط تحت شده،آبزیان 

 هايتنش همچون یهای با استرس است ممکن

ایمنی  ،باشد همراه و عفونی فیزیکی شیمیایی،
 افزایش بازده نهایت و در دهندبدن را افزایش 

 Ahmadifar et(باشند  داشته پی در را تولید

al., 2009.(  
Leonardi این فرضیه  )2003( و همکاران

در نوکلئوتید به را مطرح کردند که میزان نیاز 
جیره با بروز استرس یا افزایش شدت آن در 

نوکلئوتیدها در . یابدمحیط پرورشی افزایش می
آزاد یا همان اسیدهاي نوکلئیک شکل غیر

مشکل و ها  آنو هضم  هستندبسیار پایدار 
افزودن بنابراین . مستلزم صرف انرژي است

مناسبی از نوکلئوتیدهاي آزاد به جیره ترکیب 
 ،زابراي غلبه بر شرایط استرس به ویژه ،غذایی

 ;Cosgrove, 1998(تواند مفید باشد می

Borda et al., 2003 .(Sakai و همکاران 
هاي خارجی نشان دادند که نوکلئوتید )2001(

توانند فعالیت کمپلمان سرم و فعالیت می
خواري و تولید یگانهلیزوزیم، همچنین فعالیت ب

خوار هاي بیگانهاز سلولرا آنیون سوپراکسید 
. رأس کلیه کپور معمولی افزایش دهند

ترین عوامل دفاعی هستند  ها از مهمکمپلمان
پروتئین محلول در پالسما  35که از حدود 
اند که نقش کلیدي در ایمنی تشکیل شده

 ). Boshra et al., 2006(دارند 
 درجه با نوکلئوتید حاوي مکمل یک اپتیمون

 -5 -سیتیدین حاوي و درصد 3/17خلوص 
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، منوفسفات -5 -اوریدین سدیمدي ،منوفسفات
 -5 -اینوزین سدیم دي، منوفسفات -5 -آدنوزین

منوفسفات  -5 -گوانین سدیمدي و منوفسفات
که به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده  است

  ).Cosgrove, 1998( گیرد قرار می
با توجه به اثرات متنوع نوکلئوتید جیره بر 

 پژوهشبدن موجودات،  یسامانه فیزیولوژیک
مکمل (اپتیمون  اثر حاضر به منظور بررسی

هاي بیوشیمیایی پارامتربر  )حاوي نوکلئوتید
سرم خون و تاثیرات آن بر سیستم ایمنی بدن 

 .شدماهی کپور معمولی طراحی و اجرا 
 

 ها مواد و روش
در  92در مهرماه سال  حاضر پژوهش

آزمایشگاه مهندسی آبزیان دانشگاه گنبد 
بچه ماهیان با متوسط وزن . کاووس انجام شد

گرم از کارگاه تکثیر و پرورش  74/4 2/0±
، شهرستان گنبد( دانشگاه گنبد آبی ماهیان گرم

پس از دو هفته . شدندتهیه  )استان گلستان
 قطعه 240 ،سازگاري ماهیان با جیره آزمایشی

لیتر  70مخزن با حجم آبگیري  12ماهی به 
اي صورت توزیع ماهیان به گونه. شدندمعرفی 

گرفت که در ابتداي آزمایش از لحاظ بیوماس 
داري بین مخازن وجود نداشته اختالف معنی

تکرار در  3با هر یک تیمار  4در مجموع . باشد

به این ترتیب که مکمل . نظر گرفته شد
اپتیمون به عنوان محرك رشد حاوي نوکلئوتید 

و  )T2تیمار T1( ،1 )تیمار ( 5/0سطح  سهدر 
درصد به جیره غذایی کپور ) T3تیمار ( 5/1

و جیره فاقد اپتیمون براي شد معمولی اضافه 
 .تغذیه گروه شاهد در نظر گرفته شد

هوادهی به صورت پیوسته در طول آزمایش 
آزمایش در یک سالن سرپوشیده . م گرفتانجا

ساعت  8ساعت روشنایی و  16با دوره نوري 
ها وانآب . هفته انجام شد 8تاریکی به مدت 

تا غذاي شد میهر روز قبل از غذادهی سیفون 
احتمالی مصرف نشده و فضوالت از محیط 

هاي کیفی آب نظیر برخی پارامتر. شوندخارج 
آمونیاك، ، سختی، pHاکسیژن محلول، (

نیز در طول دوره ) نیترات، قلیائیت، سختی
هفتگی مورد  یاصورت روزانه  پرورش به

تلفات نیز به صورت . گرفتسنجش قرار می
 .دشروزانه ثبت و از مخازن خارج می

 
 ترکیب جیره و نحوه غذادهی 

به منظور تغذیه ماهیان از  پژوهشدر این 
ساخت شرکت خوراك دام، (جیره تجاري کپور 

که ) ، ایراناووسگنبد ک ،طیور و آبزیان گنبد
به  ،آمده است 1آنالیز تقریبی آن در جدول 

عنوان جیره پایه استفاده شد و مکمل غذایی 
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. با مقادیر مورد نظر به آن اضافه شد اپتیمون
خمیر درآورده  بدین منظور ابتدا غذا به شکل

 ،کموفورماشرکت ( اپتیمونشد، سپس مکمل 
اساس دستورالعمل شرکت سازنده  بر) سوئیس

پس . شدبه میزان مورد نظر به جیره پایه اضافه 
زنی متناسب از مخلوط کردن اجزاي جیره پلت

صورت ) میلی متر 2قطر (با سایز دهان ماهی 

هاي غذا به منظور خشک سپس پلت. گرفت
ساعت در معرض هواي آزاد  24دت شدن به م

سازي در  ها پس از آمادهجیره. قرار گرفتند
گراد درجه سانتی 4ظروف پالستیکی، در دماي 

بار در  4ماهیان . و دور از نور قرار داده شدند
 سیري حد در 17، 14، 11، 8روز در ساعات 

 ).Hancz, 1982( ددنش دهیغذا
 

 استفاده براي تغذیه کپور ماهیان تجزیه تقریبی جیره پایه مورد :1جدول 

 درصد اجزا مغذي جیره نوع ترکیب

 8 چربی خام

 21 پروتئین خام

 13 خاکستر

 KJ/Kg( 2900(انرژي ناخالص 
 

 هاي بیوشیمیایی سرم خونسنجش پارامتر

مطالعه سرم  دوره تیمار برايدر پایان 
ماهی به صورت تصادفی از هر  قطعه 6 ،خون

تکرار صید و با استفاده از عصاره میخک با 
 ,.Velisek et al (گرم بر لیتر میلی 30غلظت 

، سپس خونگیري از ماهیان شدبیهوش ) 2005
دمی  از ساقه ،با استفاده از سرنگ انسولین

صورت گرفت، شایان ذکر است که یک روز 
پس از . گیري غذادهی قطع شدقبل از خون

هاي خون بالفاصله به داخل نمونه ،خونگیري

فاقد ماده ضد انعقاد خون ) اپندروف(هاي تیوب
به گراد درجه سانتی 22-24در دماي  منتقل و
دقیقه نگهداري شدند و پس از  30مدت 

دقیقه و با دور  15تشکیل لخته، به مدت 
تا سرم از خون شدند دور سانتریفیوژ  2000
و همکاران،  حاجی آبادي جاللی(شود جدا 

ها پس از جداسازي سرم، نمونه). 1388
بالفاصله در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل 

گیري میزان پروتئین کل، اندازه. ندشد
گلیسرید، گلوکز، کورتیزول، آلبومین، تري
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شناسی کمپلمان  هاي ایمنیکلسترول و شاخص

3C  4وC با استفاده از دستگاه  سرم خون
طبق دستورالعمل  )ساخت آلمان(اتوآناالیزر 

هاي  شرکت سازنده و با استفاده از کیت
در ) آزمون شرکت پارس(آزمایشگاهی مربوطه 

شناسی دکتر بلخی واقع در آزمایشگاه خون
 .شهرستان گرگان انجام شد

 
 هاتجزیه و تحلیل آماري داده

در قالب طرح کامالً تصادفی  پژوهشاین 
تجزیه و تحلیل آماري . شدریزي و اجرا برنامه
با ها  آنها پس از کنترل نرمال بودن توزیع داده

با استفاده  ،Kolmogronov-Smirnovآزمون 
 One Way( آنالیز واریانس یک طرفه از

ANOVA(  آزمون دانکن در سطح  پسو
 SPSS 19توسط نرم افزار  ،درصد 95اطمینان 

 .شدانجام 
 

 نتایج
 هاي کیفی آبپارامتر

هاي کیفی آب در نتایج مربوط به معیار
. استشده ئه اار 2طول دوره پرورش در جدول 

هاي کیفی آب در نتایج نشان داد که معیار
براي  یطول دوره مطالعه در دامنه قابل قبول
 .پرورش ماهی کپور معمولی قرار داشت

هاي سرم خون معیاراثر نوکلئوتید جیره بر 

 ماهی کپور معمولی

هاي بیوشیمیایی نتایج سنجش شاخص
سرم خون ماهی کپور معمولی نشان داد تیمار 

2T 3ترین میزان کمپلمان  بیشC  4وC  را
با وجود دریافت مقادیر  3Tداشت و تیمار 

داري در مقدار تر نوکلئوتید اختالف معنی بیش
؛ <05/0P(با تیمار شاهد نداشت C 4کمپلمان 

 2Tمیزان پروتئین کل در تیمار ). 3جدول 
ها داري را نسبت به با سایر تیمار افزایش معنی

با وجود  3Tو تیمار ) >05/0P(نشان داد 
تر نوکلئوتید مقدار پروتئین  دریافت مقدار بیش

تري را نسبت به تیمار شاهد نشان داد  کم
)05/0P< .( آلبومین و کلسترول نیز در تیمار

2T ها نشان داري را با سایر تیمارختالف معنیا
ترین مقدار گلوکز در بیش). >05/0P(داد 

داري مشاهده شد که افزایش معنی 2Tتیمار 
و ) >05/0P(ها داشت نسبت به سایر تیمار

. مشاهده شد 3Tترین میزان آن در تیمار  کم
افزایش  2Tمقدار کورتیزول نیز در تیمار 

ها داشت تیمار داري نسبت به سایرمعنی
)05/0P< (ها اختالف ولی بین سایر تیمار

 ).<05/0P(داري مشاهده نشد  معنی
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 روزه پرورش ماهی کپور معمولی 60کیفی آب در طول دوره هاي پارامترمیانگین  :2جدول 
 )معیارانحراف  ± میانگین(

دماي آب 
)C°( 

 اکسیژن محلول
)mg/L( 

pH 
سختی کل 

)mg/L( 
قلیائیت 

)mmol/L( 
 آمونیاك

)ppm( 
 نیترات

)ppm( 

2/0±22 5/0±5/6 38/0±8/6 022/0±33/297 13/0±33/271 03/0±18/0 05/0±55/27 

 
  سرم خون ماهی کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف نوکلئوتیدهاي پارامتر :3جدول 

 )انحراف معیار ±میانگین (

 هاي آزمایشیتیمار
 معیارهاي سرم خون

3T 
 نوکلئوتید %5/1

2T 
 ا نوکلئوتید%

1 T 
 نوکلئوتید %5/0

 شاهد
 فاقد نوکلئوتید

12/0±47/3 c 26/0±70/4 a 07/3 ± 17/0  bc 29/0±07/4 b  پروتئین کل)g/dL( 

67/54 ± 53/1 c 00/66 ± 00/1 a 33/62 ± 52/2 b 00/61 ± 00/1 b  گلوکز)mg/dL( 

90/1 ± 31/0 b 15/3 ± 18/0 a 04/1 ± 13/0 c 01/1 ± 10/0 c 3 کمپلمانC )mg/dL( 

27/0 ± 04/0 ab 32/0 ± 05/0 a 22/0 ± 02/0 b 24/0 ± 06/0 ab 4 کمپلمانC )mg/dL( 

15/12 ± 23/0 b 31/26 ± 09/0 a 23/12 ± 99/1 b 74/11 ± 25/0 b  کورتیزول)mg/dL( 

12/2 ab 32/2 a 96/1 b 04/2 b آلبومین )g/dL( 

00/230 ab 00/218 c 00/236 a 67/227  b گلیسرید تري )mg/dL( 

33/127 b 33/132  a 67/128  ab 67/127  b کلسترول )mg/dL( 

 ).>05/0P( استگیري شده هاي اندازهدار در پارامتردهنده اختالف معنیوجود حروف التین غیرمشابه در هر ردیف نشان

 
  بحث

باالترین میزان کمپلمان  پژوهش حاضردر 

3C  4و C 2در تیمارT  مشاهده شد که نشان
درصد جیره  1دهد نوکلئوتید در سطح می

باعث بهبود سیستم ایمنی کپور معمولی شده 

است، زیرا باال بودن سطوح کمپلمان سرم در 
حفاظت از سیستم ایمنی غیراختصاصی در 

 ,.Yano et al( استماهیان بسیار مهم 

1992 .(Sakai و همکاران )نشان  )2001
توانند  هاي خارجی مینوکلئوتیددادند که 
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فعالیت کمپلمان سرم و فعالیت لیزوزیم، 
خواري و تولید آنیون همچنین فعالیت بیگانه

خوار راس هاي بیگانهاز سلولرا اکساید سوپر
همسو با . کلیه کپور معمولی افزایش دهند

و  Tahmasebi-Kohyani ،مطالعهنتایج این 
خود بر روي نیز در مطالعه ) 2011( همکاران

کمان تغذیه آالي رنگینمقاومت ماهیان قزل
درصد نوکلئوتید  15/0و  20/0شده با مقادیر 

جیره افزایش در مقادیر کمپلمان و  اپتیمون در
هاي ایمنی را گزارش کردند و کاهش شاخص

 Streptococcusتلفات در مقابله با باکتري 

iniae  در این ماهیان را ناشی از عملکرد مثبت
 Misraوکلئوتید اپتیمون دانستند که با نتایج ن

نتایج . داشتمطابقت نیز ) 2006( و همکاران
 2Tهمچنین نشان داد که تیمار  پژوهشاین 

باالترین مقدار پروتئین کل، آلبومین و داراي 
پروتئین خون . گلیسرید در سرم خون بودتري

ترین اجزاء متابولیسم در آبزیان است  از اساسی
در پالسماي خون موجود و غلظت کل پروتئین 

به عنوان یک شاخص بالینی در سنجش میزان 
هاي  سالمتی، استرس و وضعیت بدنی ارگانیسم

شود و سنجش مقدار آبزي به کار برده می
هاي سلولی را  تواند آسیب پروتئین خون می

مطالعات ). Riche, 2007(بینی کند پیش
مختلف نشان داده است افزودن نوکلئوتید به 

هاي در سلول  RNAجیره سبب ابقاي مقدار
نوکلئوتید  کردنکبدي شده و احتماالً با اضافه 

داري افزایش جیره، سنتز پروتئین به طور معنی
افزایش  .)Grimble, 1996(یابد می

حاضر را  پژوهشهاي سرم خون در  پروتئین
همسو با نتایج . توان ناشی از این امر دانستمی

نیز  )2007( و همکاران Jha ،پژوهشاین 
داري در مقادیر پروتئین خون افزایش معنی

تغذیه شده با نوکلئوتید  Catla catlaدرماهی 
) 1387(محمودي و همکاران . گزارش کردند

نیز در مطالعه بر روي بچه ماهیان آزاد دریاي 
خزر تغذیه شده با نوکلئوتید اپتیمون در مقادیر 
پروتئین کل خون، آلبومین، کلسترول و 

گلیسیرید در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  تري
کلئوتید جیره بر مکانیسم اثر نو. مشاهده کردند

ها و آلبومین در گلیسیریدمیزان پروتئین، تري
ها و اما در موش. ماهیان هنوز نامشخص است

این نتیجه را ناشی از پژوهشگران انسان، 
 مانندها در ترکیبات کوآنزیم شرکت نوکلئوتید

، )FAD(نوکلئوتید  فالوین آدنین دي
و ) NAD(نوکلئوتید  مید آدنین ديآ نیکوتین

و افزایش غلظت سیتیدین ) CoA(آنزیم آ کو
فسفات  و سیتیدین تري) CDP(فسفات  دي

)CTP) (هاي الزم در سنتز نوکلئوتید

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1394، )3(3: فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان      لوخی و همکاران                                                                   ]58[
 

هاي کبدي و روده در سلول) فسفولیپید
 ).Perez et al., 2004(دانند  می

هاي ممکن در ارتباط با یکی از مکانیسم
هاي اثرات سودمند نوکلئوتید جیره بر پاسخ

فیزیولوژیک ماهی و کارایی رشد، اثرات 
مهارکنندگی نوکلئوتیدها در خصوص رهاسازي 

است کورتیزول  مانندهایی ستروئیداکورتیکو
)Burrells et al., 2001; Leonardi et al., 

ترین عوامل هورمونی کورتیزول از مهم). 2003
موثر در ارزیابی پاسخ فیزیولوژیک ماهیان 

یط محیطی و استرس نسبت به تغییرات شرا
دهد که مطالعات نشان می .شودمحسوب می

افزایش کورتیزول همواره با افزایش گلوکز 
حاضر کاهش قابل پژوهش در . همراه است

توجهی در مقادیر گلوکز و کورتیزول در 
تیمارهاي تغذیه شده با سطوح مختلف 
نوکلئوتید مشاهده نشد، در نتیجه به نظر 

رسد که نوکلئوتید اپتیمون تاثیر چندانی بر  می
 مطالعهکاهش استرس کپور معمولی در این 

در شرایط نامساعد و تحت . نداشته است
هاي  هورمون) داخلی یا خارجی(استرس 

کاتکول آمین، آدرنالین و نورآدرنالین توسط 
شوند،  هاي کرومافین به خون ترشح می سلول

یزول سبب ها به همراه کورت این هورمون
هاي شوند که ماهی با انجام واکنش می

ز، گلیکوژن بافت را به ولیبیوشیمیایی گلیکوژن
د تا نگلوکز تبدیل کرده و وارد جریان خون کن

یند استرس آها طی فر انرژي مورد نیاز سلول
و  Sivil et al., 2008 .(Yousefi(فراهم شود 
در بررسی پارامترهاي ) 2012(همکاران 

و واکنش فیزیولوژیکی فیل ماهی  شناسی خون
و  35/0، 25/0، 0جوان تغذیه شده با سطوح 

اپتیمون در واکنش  مکملدرصد جیره  50/0
به استرس حاد مشاهده کردند که پروتئین کل، 

گلیسیرید، آلبومین و گلوبولین کلسترول، تري
 . سرم خون تحت تاثیر نوکلئوتید جیره نبودند

 مطالعاتبه طور کل تفاوت در نتایج 
به عوامل مختلفی بستگی دارد، پژوهشگران 

هاي سرمی تحت تاثیر تعداد چرا که پارامتر
زیادي از عوامل درونی و بیرونی مانند گونه و 
نژاد، درجه حرارت آب، چرخه تولیدمثلی، نرخ 

هاي نوري، متابولیک، سن، استرس، دوره
ها،  آنوضعیت تغذیه و روش استفاده در تعیین 

 . قرار دارند
حاوي حاضر نشان داد مکمل پژوهش نتایج 

درصد موجب بهبود  1نوکلئوتید در سطح 
هاي بیوشیمیایی سرم خون و سیستم شاخص

ایمنی ماهی کپور معمولی شده است و 
درصدهاي مختلفی از این  شودپیشنهاد می

ماده جهت دستیابی به موثرترین مقدار در 
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مورد آزمایش هاي ایمنی ماهیان بهبود پاسخ
شود تاثیر این قرار گیرد، همچنین پیشنهاد می

 .شودهاي آبزیان نیز بررسی ماده در سایر گونه
 

 تشکر و قدردانی
از مسئولین و کارکنان محترم دانشگاه 
گنبد کاووس که در فراهم کردن امکانات این 

نهایت همکاري را مبذول داشتند، پژوهش 
سهراب همچنین از جناب آقاي مهندس 

محمدي و مهندس حجت عربی آسیابري به 
ي واسطه همکاري موثرشان صمیمانه سپاسگزار

 .شود می

 
 

 

  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1394، )3(3: فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان      لوخی و همکاران                                                                   ]60[
 

 منابع
، .ا.، صادقی ع.ع.م.جاللی حاجی آبادي س

و ریاضی  .م ، چمنی.محبوبی صوفیانی ن
کارنیتین بر اثر مکمل ال . 1388. غ

آالي هاي خونی و رشد ماهی قزل فراسنجه
علوم ). Oncorhynchus mykiss(کمان رنگین

): 47(13و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، 
115-105. 

. و سلطانی م. ، عابدیان کناري ع.محمودي ن
تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره . 1387

هاي کبدي شد، بقا و آنزیمهاي ر ر شاخصب
 Salmotrutta( ماهی آزاد دریاي خزر

caspicus .(17 ،مجله علمی شیالت ایران)4:( 
132-123 .
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Abstract  
The impact of different levels of dietary nucleotides (Optimon diet, as a 

growth promoter containing nucleotide) on some serum biochemical indices of 
juvenile common carp, Cyprinus carpio (4.74 ±0.2 g), was assesses during an 8-
week period. The experimental fish were kept in 70 L tanks with a storage 
density of 20 fish per tank. Dietary nucleotides in 4 levels of 0 (control), 0.5, 
1.0 and 1.5 percent were added to the diet (triplicate). After 8 weeks, serum 
biochemical parameters including glucose, total protein, cortisol, C3 and C4 in 
fish fed diets with nucleotides showed significant differences compared to the 
control group (P>0.05). The highest amount of serum biochemical parameters 
were observed at 1% dietary nucleotide. The results indicated that dietary 
nucleotides can change hematological and serum biochemical parameters in 
juvenile common carp. 
Key words: Common Carp, Dietary Nucleotide, Serum Biochemistry, 
Immunology. 
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