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Os objetivos mais específicos do projeto Alissa são 1) Estudar uma gama de
suplementos para a alimentação de peixes, que permita fortificar em AA os alimentos
actuais, e que permitam uma performance óptima, e a melhor resistência a patógenos,
sobretudo em condições de stress, bem como a recuperação após a infecção.
2) Criar uma aplicação informática melhorada para simular o desempenho, a
composição bioquímica, e os impactos ambientais, em peixes alimentados com
diferentes formulações, e a diferentes temperaturas.
3) Um serviço de avaliação da condição nutricional e imune de peixes em aquacultura,
com base em biomarcadores moleculares, e em função da sua alimentação.

Nas actividades dos estudos com biomarcadores de condição nutricional e de stress
será avaliada a expressão de genes e proteinas, bem como realizados perfis do
metaboloma e de enzimas de stress oxidativo, com o objectivo de encontrar potenciais
biomarcadores de potencial de crescimento, condição nutricional e de stress oxidativo.
Será efectuado inicialmente um rastreio e análise comparativa nos perfis proteómico,
metabolómico, enzimológico e transcriptómico no figado. O perfil metabolómica no
sangue, fígado e musculo será realizado através da metodologia de espectroscopia por
FTIR. As alterações no proteoma do fígado serão caracterizadas usando tecnologia
DIGE. Será realizada uma análise comparativa do padrão de expressão de
transcriptoma usando PCR-array. Para avaliar a performance do crescimento os peixes
foram alimentados com dietas suplementadas em aminoácidos. O fabrico das dietas
experimentais é feito pela SPAROS, e a análise da composição em AA e outros
nutrientes nas matérias-primas e das dietas. Para as experiências foram formuladas e
produzidas dietas sem farinha de peixe suplementadas em histidina, treonina e
triptofano, assim como um conjunto de dietas de calibração desenhadas no sentido de
suportar a tarefa 2 dos objectivos. Os peixes necessários à realização dos ensaios
foram adquiridos a pisciculturas comerciais.

Os resultados esperados/atingidos do ensaio de crescimento com dourada (Do1ALIS),
demonstraram um reduzido efeito da suplementação em histidina, treonina e triptofano,
sugerindo que, num bom contexto de crescimento (peixes livres de stress e sujeitos a
um regime alimentar adequado), os níveis de histidina, treonina e triptofano presente
nos ingredientes é suficiente para atingir as necessidades da dourada, mesmo no
contexto de uma formulação sem farinha de peixe. Os resultados preliminares do ensaio
de imunoestimulação efectuado posteriormente suportam esta observação.
Os resultados zootécnicos do ensaio de crescimento com robalo (Ro8Alis),
demonstraram que existem algumas diferenças em termos do SGR (“specific growth
rate”) e o peso final dos peixes entre as dietas suplementadas com metionina. A dieta
FM é um bom controlo positivo, tendo o melhor desempenho de todas as dietas. A dieta
com a maior inclusão de metionina (M1.5) tem níveis de desempenho parecidos a dieta
FM. Todas as dietas induziram a desempenhos de crescimento aceitáveis.


