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 چكيده

 126های گوشتی تحت تنش حفاد بفود. از    های خونی و ایمنی جوجه متیونین بر فراسنجه-کروماین مطالعه بررسی اثر مکم  از هدف 
قطعه پرنده در هفر تکفرار اسفتااده شفد. تیمارهفا       14نژاد راس در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار و سه تکرار و  نر قطعه جوجة

. 3. جیر  پایه بدون مکم  کروم و تحت تنش )شاهد مثبفت(،  2نای(، و تنش )شاهد م م. جیر  پایه بدون مکم  کرو1عبار  بودند ازر 
به مد  یک هاته  18گرم دگزامتازون در کیلوگرم جیره از روز  میلی 5/1با افزودن  مکم  کروم و تحت تنش. ppb  1000 جیر  پایه با

وزگی انجام شد. تنش سفبب اففزایش غلظفت    ر 46و  25گیری در  خونروزگی ادامه یافت.  46تنش ایجاد شد و بعد از آن آزمایش تا 
گلیسفرید   روزگی، تغذیة جیره حاوی کروم در پرندگان تحت تنش، سبب کاهش مقدار تری 25های سرم خون شد. در  گلوکز و چربی

روزگی، پرندگان تحت تنری که کروم را در جیفر  خفود مصفرف کردنفد از      46. در p) < 05/0خون شد ) VLDLو  LDLکلسترول، 
(. در پرندگان تحت تنش تعداد p< 05/0کمتری نسبت به دو گروه دیار برخففوردار بود ) HDLبیرتر و  LDL ،VLDL لیسرید،گ تری

(، و در پرنفدگانی کفه مکمف  کفروم مصفرف       >05/0pهای ساید، درصد هتروفی  و نسبت هتروفی  به لناوسیت افزایش یافت ) گلبول
های فیزیولوژیفک   تواند نرانه قیق نران داد استااده از مکم  کروم در شرایط تنش حاد میکردند این صاا  کاهش یافت. نتایج این تح

 ها ندارد. زا، اثر مثبتی بر این فراسنجه بروز تنش را کاهش دهد؛ اما ادامة مصرف آن بعد از رفع عام  تنش

 .جوجه گوشتی، دگزامتازون، کروم آلی تنش، ایمنی، ها: واژه كلید
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 مقدمه

پرورش طیور، عوام  بسیاری مانند دمای باال، تراکم در  در

هففای سیسففتم ایمنففی، مففدیریت و  محفف  پففرورش، چففالش

های مختلف که از چند روز تا چند هاته  جایی با زمان جابه

. در [13]دهنفد   متغیر است پرندگان را تحت تنش قرار مفی 

هفای عصفبی یفا     این شرایط بسته به نفوع تفنش، مکانیسفم   

شففوند. در تحریففک سیسففتم عصففبی،  ال مففیهورمففونی فعفف

سفمپاتیک و باففت مرکفزی غفده      ای گفره -های پس نورون

آدرنال دخی  هسفتند. در حالیکفه در مکانیسفم هورمفونی،     

( فعفال  HPAقرفر آدرنفال )   -هیپوفیز -محور هیپوتاالموس

شود. هر چند که در هر دو مکانیسم افزایش قنفد خفون    می

مففونی معمففوالً در ، ولففی مکانیسففم هور[6]دهففد  ر  مففی

منظور انطباق بفا شفرایط فعفال     های طوالنی مد  و به تنش

. گلوکوکورتیکوئیدها کفه هورمفون تفنش شفناخته     شود می

شفوند و   شوند از بخش قرری غد  آدرنفال ترشف  مفی    می

 . [6]نقش مهمی در تغییر غلظت گلوکز خون دارند 

های مختلف اثر تفنش   با توجه به اهمیت شناسایی جنبه

هایی کفه انجفام    عملکرد طیور توجه محققان به یافتن راهبر 

 مطالعا  را در این زمینه ممکن سازد، معطوف شده است.

ولی از آنجا که ایجاد شفرایط تفنش حرارتفی بفه صفور       

آزمایری در طیور کار مرکلی است، اسفتااد  خفوراکی یفا    

ن امکففان را ایفف [13و  11]تزریقففی از گلوکوکورتیکوئیففدها 

کند که عوام  مفؤثر در کنتفرل آثفار منافی تفنش       فراهم می

تفففر مطالعفففه شفففوند. در مطالعفففاتی کفففه از      راحفففت

زا اسفتااده   عنوان عام  تفنش  گلوکورتیکوئیدهای خارجی به

هفای تفنش بسفته بفه دز گلوکورتیکوئیفد       شده است نرفانه 

عنفوان مثفال،    استااده شده به خوبی بفروز کفرده اسفت. بفه    

گزامتازون به ازاء هر کیلوگرم گرم د میلی 5و  1، 1/0تزریق 

های گوشفتی سفبب کفاهش وزن بفدن بفه       وزن بدن جوجه

 . [11]صور  خطی شد 

علففت ترشفف  کورتیکوسففترون   در شففرایط تففنش بففه 

. بفرای  [24]یابفد   ها به انسولین کاهش می حساسیت سلول

کاهش آثار منای تنش راهکارهفای مختلافی وجفود دارد و    

. اسفتااده از  [14]ا اسفت  هف  دستکاری جیره یکی از این راه

نیاز در شرایط تنش یکی از تغییراتفی اسفت    مواد معدنی کم

شفود و کفاربرد کفروم بفرای      که در جیر  طیور اعمفال مفی  

کاهش آثار منای تنش در برخفی مطالعفا  گفزارش شفده     

 . [19و  18]است 

هفا و اهمیفت    وساز کربوهیدار  نقش کروم در سوخت

. [15]ناخته شففده اسففت آن بففرای انسففان و پسففتانداران شفف

مهمترین اثر کروم در بدن پستانداران به بهبود آن بر کارآیی 

توانفد تأثیرگفذاری    هورمون انسولین مربوط است. کروم می

هففا و  انسفولین را از طریففق افففزایش اتصفال آن بففه گیرنففده  

. [15]هفای هفدف بهبفود بخرفد      افزایش حساسیت سفلول 

بفار    در [23و  22 ،21، 20، 14]تاکنون مطالعا  متعفددی  

مختلف کروم بر عملکرد پرندگان انجام  منابعاثر استااده از 

شده که نتایج متااوتی به همراه داشته است. برخفی از ایفن   

تواند صفاا    اند که استااده از کروم می مطالعا  نران داده

عملکردی ماننفد اففزایش وزن بفدن، مصفرف خفوراک، و      

اطالعا  . اما به [19و  18]راندمان خوراک را بهبود بخرد 

های ایمنفی   های خونی و سلول دربار  اثر کروم بر فراسنجه

. مففثالً، [23و  22، 21، 20، 19]کمتففر توجففه شففده اسففت  

مطالعا  انجام شده دربار  اثر اسفتااده از مکمف  کفروم در    

های گوشتی نران داده که مصرف کروم سبب  تغذیة جوجه

و  (HDLانسفیتة زیفاد )  افففزایش غلظت لیپفوپروتئین بفا د  

و  (LDLکاهففش غلظففت لیپفوپروتئین بفا دانسفیتة کفم )    

هفا   . افزایش تعداد لناوسیت[12و  9]شود.  گلسیرید می تری

و کاهش مقدار هتروفی  و نسبت هتروفی  به لناوسفیت در  

های گوشتی که از مکم  نفانو ذرا  کفروم اسفتااده     جوجه

اما در شرایط تنش . [20]کرده بودند نیز گزارش شده است 

حاد دربار  آثار فیزیولوژیک و ایمنولوژیک کروم در طیور، 
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شفواهدی  اطالعا  چندانی در اختیار نیسفت. از آنجفا کفه    

دهد در شرایط تنش دففع کفروم از    وجود دارد که نران می

و نیفز   [15]یابفد   کلیه و در نتیجة نیفاز بفه آن اففزایش مفی    

یت بفه انسفولین را   استااده از کروم در جیر  طیفور حساسف  

که اسفتااده از  فرضیه شک  گرفت این  ،[2]بخرد  بهبود می

مکم  کروم در جیره در شرایط تنش القایی با دگزامتفازون  

هفای فیزیولفوژیکی و ایمنولفوژیکی را     ممکن اسفت پاسفش  

بهبود دهد و پرنده بتواند آثار فیزیولوژیک منای تنش را در 

ه حفداق  برسفاند. لفذا    دور  مواجه با تنش یا بعفد از آن بف  

هدف از انجام این پژوهش، بررسی پاسفش فیزیولفوژیکی و   

های گوشتی تحت تنش فیزیولوژیک  ایففمنولوژیکی جوجه

 به استااده از مکم  آلی کروم بود. 

 

 ها  مواد و روش

ها  روزگی جوجه 17تا  1روزه ) 17قطعه جوجة نر  126از 

رابه استااده صور  گروهی ناهداری شدند و از جیره م به

کردند( نژاد راس در قالب طرحی کفامالً تصفادفی اسفتااده    

را دریاففت   (1)جدول  نها، جیر  پایه یکسا شد. تمام پرنده

کردند. تیمارها عبار  بودند ازر شاهد منای )بفدون کفروم،   

بدون تنش(، شاهد مثبت )بفدون کفروم و تحفت تفنش( و     

تحفت   متیفونین و  -کفروم  ppb 1000کننفده   گروه مصفرف 

روزگفی )دوره   25تفا   18هفای تحفت تفنش از     تنش. گروه

گفرم دگزامتفازون در    میلفی  5/1تنش( به مد  یفک هاتفه،   

کیلوگرم جیره دریافت کردنفد. پفس از اتمفام دوره تفنش،     

 46دگزامتازون از جیره حذف شد؛ اما مصرف کروم تا روز 

 ادامه یافت )دور  بازپروری(.

، سفاخت شفرکت   کرومآویال متیونین ) -از مکم  کروم

دهفم درصفد در ایفن     امریکا( با درجة خلو  یک زینپورو

ترتیفب   روزگی به 16و  7ها در  پژوهش استااده شد. جوجه

روزگففی واکسففن  12و اونیففو و در  B1واکسففن نیوکاسفف  

 گامبورو را به صور  آشامیدنی دریافت کردند.

روزگی )پایفان   46روزگی ) پایان دور  تنش( و  25در 

ارپروری( با قطع وریفد گفردن از سفه پرنفده درهفر      دور  ب

گلیسففرید،  گیفری شففد. غلظفت گلففوکز، تفری    تکفرار خففون 

سرم خفون بفا اسفتااده از     های ، در نمونهHDLکلسترول و 

گیفری   های شرکت زیست شیمی انفدازه  سنجی و کیت رنگ

( و دانسفیتة  VLDLکفم )  لیپوپروتئین با دانسیتة خیلفی   شد.

 2و  1و رابطة  [3]از روش فرایدوالد ( با استااده LDLکم )

 محاسبه شد.

(1  ) 

خیلی کم گلیسرید = لیپوپروتئین با دانسیتة  مقدار تری ×2/0  

(2) 

)لیپوپروتئین با دانسیتة بسیار پفایین + لیپفوپروتئین بفا     

  ک  کلسترول = لیپوپروتئین با دانسیتة کم -دانسیتة باال( 

سفاید پفس از تهیفة     هفای  انواع گلبول  گیری برای اندازه

آمیفزی آن بفا رنفگ گیمسفا      گستر  خونی روی الم و رنگ

های متراکم با  های ساید شمارش شدند. حجم سلول گلبول

دور در  2500های مفوئین و سفانتریایوژ در    استااده از لوله

دقیقه بدست آمد. هموگلوبین با روش سیامت محاسبه شد. 

زگفی بفا روش   رو 46و  25تیتر نیوکاس  خون پرندگان در 

 .[5]گیری شد  ( اندازهHIممانعت از آگلوتیناسیون )

ویلفک   -ها با استااده ازآزمون شفاپیرو  نرمال بودن داده

عنفوان کوواریفانس در مفدل     بررسی شد. وزن نخسفتین بفه  

افزار آماری  ها به کمک نرم ( لحا  شد. داده3آماری )رابطة 

SAS 2/9   قایسفه  هفا بفا آزمفون تفوکی م     تجزیه و میفاناین

 شدند.

(3)Xij-X00) + ɛij                             )β Yij = µ+ Ti + 

، میففاناین µمقففدار هففر مرففاهده؛  ،Yijکففه در ایففن رابطففه،

،  ɛij ، ضریب رگرسیون خطفی و ẞاثر تیمار؛   ،Tiجمعیت؛ 

 است. اثر خطای آزمایری
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 پایه ةی جیری. مواد خوراكی و تركیب شیمیا1جدول 

 روزگی 46-25 روزگی 24-11 روزگی 10-1 )درصد(مواد خوراکی

 05/62 30/59 45/56 دانة ذر 

 64/28 00/30 69/36 درصد پروتئین( 44کنجالة سویا)

 50/1 83/3 00/1 کنجالة گلوتن

 91/3 50/2 38/1 روغن سویا

 33/1 55/1 76/1 کلسیم فساا  دی

 99/0 09/1 14/1 سنگ آهک

 30/0 30/0 30/0 1مکم  معدنی

 30/0 30/0 30/0 2مکم  ویتامین

 25/0 25/0 25/0 نمک معمولی

 25/0 31/0 34/0 متیونین

 23/0 33/0 29/0 لیزین -ال

 10/0 10/0 10/0 ترئونین -ال

 15/0 15/0  کولین کلراید

 100 100 100 جمع

    مواد مغذی محاسبه شده

وسففاز )کیلوکففالری در   انففرژی قابفف  سففوخت  

 کیلوگرم (

2850 3000 3100 

 9/18 8/20 8/21 پروتئین خام )درصد(

 75/0 84/0 92/0 کلسیم )درصد(

 37/0 42/0 46/0 فسار در دسترس )درصد(

 00/1 12/1 23/1 لیزین )درصد(

 53/0 63/0 65/0 متیونین )درصد(

 76/0 88/0 91/0 متیونین+ سیستین )درصد(

گفرم   8گرم کبالفت، و   میلی 190گرم ید،  میلی 640گرم مس،  8گرم آهن،  100گرم روی،  8/33گرم منانز،  5/64. هر کیلوگرم مکم  معدنی حاوی 1

 سلنیوم است

 E ،2000گفرم ویتفامین    میلی D3 ،14400المللی ویتامین  واحد بین A ،72000المللی ویتامین   واحد بین 4400000. هر کیلوگرم مکم  ویتامینی حاوی 2

گفرم   میلفی  612گفرم نیاسفین،   میلفی  12160گرم اسفید پانتوتنیفک،    میلی 4896گرم ریبوفالوین،  میلی 3000رم تیامین، گ میلی K3 ،640گرم ویتامین  میلی

 گرم کولین کلراید بود. میلی 260گرم بیوتین و  میلی 2000پیروکسین، 
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 نتایج و بحث

در دور  تنش، غلظت گلوکز خون پرندگانی که تحت تنش 

ا مصفرف کفروم بفر غلظفت     قرار داشتند افزایش یافت؛ امف 

(. 2گلوکز خون پرندگان تحت تنش اثری نداشت )جفدول  

، HDLدر دور  تنش، اعمال تفنش سفبب اففزایش غلظفت     

LDL و VLDL   05/0(در پرندگان شاهد مثبفت شفد<  p ؛)

اما پرندگان تحت تنری که کروم درجیفره مصفرف کردنفد    

کمتفری در مقایسفه بفا ایفن گفروه       VLDLو  LDLغلظت 

گلیسفرید و کلسفترول نیفز در پرنفدگان      مقدار تریداشتند. 

(. پرندگان تحت تنری  >05/0pتحت تنش افزایش یافت )

گلیسفرید    که از جیر  حاوی کروم مصرف کرده بودند، تری

 (.> p 05/0تری داشتند )  و کلسترول آنها غلظت پایین

 

 (لیتر در دسی گرم تنش )میلی ةگوشتی در دور یها وجهجسرم خون  های . تأثیر تیمارها بر غلظت گلوكز و چربی2جدول 

 LDL VLDL کلسترول HDL TG گلوکز تیمار

 b5/158 b7/46 b2/68 c6/88 b 5/21 b6/13 1شاهد منای

 a2/221 a3/106 a4/120 a1/227 a1/96 a0/24 2شاهد مثبت

 ab8/206 a5/106 b1/71 b7/147 b2/35 b2/14 کروم 1000ppbتحت تنش+ 

SEM 52/13 56/7 25/1 05/6 9/10 248/0 

P- value 048/0 004/0 0001/0 0001/0> 007/0 0001/0> 

a-c ها با حروف نامرابه، در هر ستون معنادار است.  تااو  میاناین 

SEMها ر خطای استاندارد میاناین 

 بدون کروم -بدون کروم و تیمار تحت تنش-ترتیب عبارتند از تیمار بدون تنش  به. 2و1

 

 های گوشتی در دورة بازپروری  های سرم خون جوجه . تأثیر تیمارها بر غلظت گلوكز و الگوی چربی3جدول 

 لیتر( گرم در دسی )میلی

 LDL VLDL کلسترول HDL TG گلوکز تیمار

 a8/58 b8/54 b5/125 c8/55 c9/10 3/170 1شاهد منای

 a8/49 b8/56 a6/152 b6/91 b3/11 3/192 2شاهد مثبت

 b3/17 a6/109 a2/169 a8/130 a9/21 6/135 کروم 1000ppbتحت تنش+ 

SEM 95/25 34/6 82/3 07/6 96/5 76/0 

P- value 382/0 019/0 004/0 014/0 0014/0 004/0 

a-cها با حروف نامرابه، در هر ستون معنادار است. تااو  میاناین 

SEMها ر خطای استاندارد میاناین 

 بدون کروم-بدون کروم و تیمار تحت تنش-بدون تنش ترتیب عبارتند از تیمار به2و1
 



 ورزنه مریم باقری

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 

618 

در دور  بازپروری، تااوتی درغلظت گلوکز سفرم بفین   

 HDLتیمارها مراهده نرد. گفروه مصفرف کننفده کفروم،     

هفای دیافر    بیرتری نسبت به گفروه  VLDLو LDL کمتر، 

(. در دور  بازپروری پرندگانی که تنش را 3داشت )جدول 

لظففت کلسففترول بیرففتری داشففتند تجربففه کففرده بودنففد غ

(05/0p< اما مقدار تری .)     گلیسرید در پرندگانی کفه کفروم

(.  >05/0pمصرف کرده بودند بیش از دو گروه دیار بفود ) 

گلیسفرید در اثفر    ها و تری علت افزایش غلظت لیپوپروتئین

 مصرف کروم در دوره بازپروری مرخص نیست.

کننفد  نتفایج    افزایش گلوکز خون در شرایط تنش تأیید

گزارشی است که اففزایش مقفدار گلفوکز پالسفمای خفون      

گفرم   ، یفک و پفنج میلفی   1/0های گوشتی با تزریفق   جوجه

. در مطالعففة دیاففری هففم  [11]دگزامتففازون را نرففان داد 

هفایی کفه بفا     افزایش معنادار غلظت گلفوکز خفون جوجفه   

استااده از کورتیکوسترون خوراکی تحت تنش قرار گرفتفه  

وسفاز   . هفر چنفد سفوخت   [13]زارش شفده اسفت   بودند گ

گلوکز در طیور تااو  درخورتفوجهی بفا پسفتانداران دارد    

توانفد   با این حال استااده از کروم در جیفر  طیفور مفی    [1]

سففبب کففاهش مقففدار گلففوکز پالسففما و اسففیدهای چففر  

، که حاکی از بهبود حساسیت باففت  [12]غیراستریایه شود 

رفت که مصرف کفروم   انتظار می بنابراین .به انسولین است

بتواند با تأثیر بر جذ  گلفوکز تافاوتی در غلظفت گلفوکز     

ای اسفتااده از مکمف  آلفی و     در مطالعفه خون ایجفاد کنفد.   

روزگی در  28معدنی کروم اثری بر غلظت گلوکز خون در 

 42امفا در   ،های گوشتی تحت تنش گرمایی نداشت جوجه

و منبع کفروم، گلفوکز   کنند  هر د روزگی تیمارهای دریافت

. [14]کمتری در سرم خود در مقایسه با گروه شاهد داشتند 

مکم  کفروم در  ppb  1200، 800، 400همچنین استااده از 

های گوشتی تحت تنش حرارتی کاهش گلوکز خون  جوجه

در مطالعفة حاضفر هفم غلظفت      .[18]را به همفراه داشفت   

تنها به گلوکز سرم در گروهی که کروم مصرف کرده بودند 

لحا  عددی کمتر از گروه شاهد مثبت بفود. ممکفن اسفت    

هایی که آثار مثبت  تااو  بین نتایج این آزمایش با آزمایش

به نفوع   [18و  14]کروم در شرایط تنش را گزارش کردند 

تنش القاء شده )محیطی در برابر فیزیولوژیکی( و شد  آن 

نحفوی کفه    )تحت حاد در برابر حاد( ارتباط داشته باشد، به

ها در این آزمایش قادر به نران دادن پاسش به مکم   جوجه

در هفر   کروم مرابه با شرایط تفنش محیطفی نبفوده باشفند.    

صور ، دربار  آثار کروم بفر غلظفت گلفوکز خفون نتفایج      

عنوان مثال در تحقیقی استااده  همیره یکسان نبوده است. به

ز خفون  کروم پیکولینا  نتوانست غلظت گلوک ppb 200از 

هایی که مقادیر مختلف پروتئین دریافت کرده بودند  جوجه

 . [9]را تغییر دهد 

، 600، 400، 200، 100ای که از دزهفای صفار    در مطالعه

800 ppb     هفای گوشفتی    کروم پیکولینفا  در جیفر  جوجفه

و کفاهش   HDLاستااده شد، اففزودن کفروم سفبب اففزایش     

غلظفت   ppb 100کلسترول سرم خون شد و تنها در غلظفت  

HDL  نتایج مطالعة حاضفر هفم کفاهش    [10]کاهش داشت .

غلظت کلسترول در اثر مصرف کروم را در دور  تنش تأییفد  

کرد. در مطالعة دیاری که اثر دو منبع کروم آلی و معدنی بفر  

مقدار  های تحت تنش بررسی شد، کاهش چربی خون جوجه

گفزارش   HDLو اففزایش   LDLگلیسفرید و   کلسترول، تری

. افزایش سنتز چربی در بافت چربی و کفاهش آزاد  [14]شد 

توانفد دلیلفی    شدن چربی از آن در اثر هورمون انسفولین مفی  

. [14]های سفرم در حضفور کفروم باشفد      برای کاهش چربی

توانفد   در کبفد مفی   LDLهفای   عالوه بر این افزایش گیرنفده 

واسطة استااده از کفروم   دلیلی بر کاهش مقدار آن در خون به

. طبفق گزارشفی مصفرف کفروم در جیفره سفبب       [12]باشد 

و  LDLکفه جفزء اصفلی سفازنده      Bکاهش آپولیپفوپروتئین  

است  HDLکه جزء اصلی سازنده  A1افزایش آپولیپوپروتئین 

و اففزایش   LDLشود و به همفین دلیف  کفاهش غلظفت      می

 .[16]شود  خون در اثر مصرف کروم دیده می HDLغلظت 
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تواند مربوط  اثر مصرف کروم هم میکاهش کلسترول در 

به افزایش فعالیت آنزیم لسیتین کلسفترول آسفی  ترانسفاراز    

 .  [8]کند  باشد که به استریایه شدن و دفع کلسترول کمک می

هفای خفون در    های مربوط به اثر تیمارها بر سفلول  داده

نران داده  5و  4ترتیب در جدول  دور  تنش و بازپروری به

هفای   تنش سفبب اففزایش تعفداد گلبفول     شده است. اعمال

ساید، درصد هتروفی  و لناوسیت شد، اما مصرف کروم در 

های سفاید را کفاهش داد    پرندگان تحت تنش تعداد گلبول

به صورتی که تااو  معناداری بفین گفروه دریاففت کننفد     

کروم و شفاهد منافی مرفاهده نرفد. نسفبت هتروفیف  بفه        

مثبفت( اففزایش   لناوسیت در پرندگان تحفت تنش)شفاهد   

معناداری نسبت به دو گروه دیار داشت، و مصفرف کفروم   

سبب شد این نسبت با پرندگان بدون تنش )شفاهد منافی(   

تااو  معناداری نداشته باشفد. تیمارهفا در دور  تفنش بفر     

های متراکم شده  درصد منوسیت، گلبول قرمز، حجم سلول

 (. 4و هموگلوبین اثر نداشتند )جدول

 1500و  1000، 500اثر بفودن مصفرف    بیای  در مطالعه

ppb   هففای متففراکم و   کففروم در جیففره بففر حجففم سففلول

های تحفت تفنش حرارتفی گفزارش      هموگلوبین در جوجه

و  600. در گفزارش دیافری هفم مصفرف     [21]شده است 

1200 ppb     کروم از دو منبع آلی و معدنی کفروم اثفری بفر

در دور   .[4]درصد منوسیت، ائوزینوفی  و بازوفی  نداشت 

بازپروری، پرندگان تحت تنری که از جیفر  حفاوی کفروم    

های ساید بیرفتری نسفبت    استااده کرده بودند تعداد گلبول

به دو گروه دیار داشتند. اما مصرف کروم اثری بفر درصفد   

هتروفی  و لناوسیت نداشت. در این دوره هم تیمارها اثری 

راکم هفای متف   بر درصد منوسیت، گلبول قرمز، حجم سفلول 

 (.5شده، و هموگلوبین نداشتند )جدول 

دهنفد بفا تزریفق کفورتیزول تعفداد       ها نران می گزارش

ها ظفرف چنفد دقیقفه شفروع بفه       ها و ائوزینوفی  لناوسیت

هفا در   . کاهش شدید لناوسیت و ائوزینوفی کنند کاهش می

خون معیار ترخیص ترش  زیاد از حد کفورتیزول توسفط   

ج تحقیق حاضفر هفم نرفان داد،    نتای .[6]آدرنال است   غد

ها، افزایش درصد  اعمال تنش سبب کاهش درصد لناوسیت

شفود. تحریفک    هتروفی  و نسبت هتروفی  به لناوسیت مفی 

، تحلیف  رففتن    DNAها در خون، تخریبِ تجزیة لناوسیت

ها از خون به سایر  های لناوئیدی و مهاجر  لناوسیت بافت

هفای خفون در    های بدن از دالیف  کفاهش لناوسفیت    بخش

 . [7]شرایط استااده از دگزامتازون است 

هفای   دربار  اثر استااده از مکم  کروم بر سفایر سفلول  

هففای زیففادی در  هففای گوشففتی گففزارش خففونی در جوجففه

ای که از دزهای مختلفف کلریفد    دسترس نیست. در مطالعه

کروم در جیره استااده شد، واکنش ایمنفی بفدن بفا تزریفق     

دی سففنجیده شففد، مقففدار هتروفیفف ، گلبففول قرمففز گوسففان

منوسیت و نسفبت هتروفیف  بفه لناوسفیت در خفون تمفام       

هایی که کروم مصرف کرده بودنفد کفاهش و مقفدار     جوجه

ای دیار، مصرف  . در مطالعه[23]ها افزایش یافت  لناوسیت

3000 ppb     نانو ذرا  کروم سبب کاهش نسفبت هتروفیف

. اففزایش  [20]شد  ها به لناوسیت و افزایش مقدار لناوسیت

هففا، کففاهش هتروفیفف  و کففاهش نسففبت  مقففدار لناوسففیت

هتروفی  به لناوسیت در اثر مصرف کروم در مطالعه حاضر 

نیز تأیید شد. اما پس از پایان تنش، ادامة اسفتااده از کفروم   

 های ساید شد. در جیره سبب افزایش تعداد گلبول

در  روزگفی  46و  25نیوکاسف  در   بادی علیفه  تیتر آنتی

نران داده شده است. تیمارهای آزمایری اثفری بفر    1شک  

در گزارشفی اففزایش   بادی علیه نیوکاس  نداشتند.  تیتر آنتی

بففادی علیففه ویففروس آناففوالنزا و نیوکاسفف  در   تیتففر آنتففی

کفروم مصفرف    ppb 1500تا  1000های گوشتی که  جوجه

 3000در مطالعفة دیافری مصفرف    . [22]کردند آمده است 

ppb کروم در جیره سبب افزایش تیترآنتی بادی علیه مکم  

و  28روزه شد؛ امفا در   21های گوشتی  نیوکاس  در جوجه

که بفا نتفایج مطالعفه     [20]روزگی این اثر مراهده نرد  35

 حاضر در توافق است.
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 شاهد مثبت  بدون كروم(، -. اثر تیمارها بر تیتر آنتی بادی علیه نیوكاسل، شاهد منفی )گروه بدون تنش1شکل

 انحراف معیار ±بدون كروم(، میانگین  -)گروه تحت تنش

 

های  هرچند که مکانیسم دقیق اثر کروم بر ایمنی جوجه

گوشتی به روشنی مرخص نیست ولی گفزارش شفده کفه    

، آثار منافی  [19]دلی  کاهش ترش  کورتیکوسترون  کروم به

. [4]دهد  گلوکوکورتیکوئیدها بر سیستم ایمنی را کاهش می

ها در خون و تولیفد   کورتیزول تعداد ائوزینوفی  و لناوسیت

های لناوئیدی را کاهش  ها از بافت بادی و آنتی Tهای  سلول

گزارش شده کورتیزول  ای . هم چنین در مطالعه[6]دهد  می

های گوشفتی   های سرم و گلوبولین خون جوجه ک  پروتئین

ند را بفه  که با تزریق گلبول قرمز گوساندی تحت تنش بود

صور  معناداری کاهش داد که نران دهند  اثر منای تفنش  

تواند از طریق کفاهش   بر تولید پروتئین در بدن است که می

. در [23]تولید پروتئین بفر سیسفتم ایمنفی اثرگفذار باشفد      

شرایط درون آزمایرااهی نران داده شده است که اسفتااده  

رش  پفروتئین  تواند ابقاء پروتئین و ت کروم می  200ppbاز 

. بفه نظفر   [9]هفای آسفینی کبفد اففزایش دهفد       را در سلول

رسد کروم از طریق اثر بر کارایی انسفولین ایفن آثفار را     می

تواند سبب افزایش انتقال  کند. افزایش انسولین می اعمال می

از  mRNAاسیدهای آمینه به داخ  سلول، افزایش ترجمفه  

اتابولیسفم  طریق روشن کردن ماشین ریبفوزومی، کفاهش ک  

. عالوه [6] پروتئین و کاهش گلوکونئوژنسیس در کبد شود

هفای گوشفتی کفه     براین، استااده از کروم در تغذیة جوجفه 

تحت تنش قرار داشتند سبب افزایش پروتئین خون شد که 

کنند  افزایش سفنتز پفروتئین در کبفد در اثفر      تواند تأیید می

ز شفد  ایفن   تواند تا حدی ا . کروم می[23]انسولین باشد 

آثار سرکو  کننده بکاهد. در پرندگانی که، مکم  کروم در 

هفای ایمنفی بفه تزریفق      جیره دریافت کفرده بودنفد پاسفش   

فیتوهماگلوتنین بهبود یافت. عالوه بر این افزایش لناوسیت 

و کاهش نسبت هتروفی  به لناوسفیت هفم پیرفنهاد کننفد      

 . گفزارش [23]پاسش ایمنی خا  به مصرف کفروم اسفت   

از دیار عوام  افزایش پاسش  IIشده که افزایش اینترلوکین 

 .[4]ایمنی وابسته به سلول در اثر مصرف کروم است 

مکانیسم دیاری که محتم  اسفت کفروم از طریفق آن    

بتواند بر سیستم ایمنی اثرگذار باشفد اثفر بفر ابقفاء عناصفر      

معدنی دیار در بدن اسفت. گفزارش شفده کفه اسفتااده از      
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تواند ابقفای روی، آهفن، منانفز،     در تغذیه میمکم  کروم 

. بهبود وضعیت [20]کلسیم و فسار را در بدن بهبود بخرد 

روی و افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فسفااتاز کفه آنزیمفی    

وابسته به روی است در اثر مصرف کروم در جیر  پرندگان 

. در مطالعفة دیافری   [23]تحت تنش نران داده شده است 

یت روی و مس در خون پرندگانی که تحت هم بهبود وضع

تنش حرارتی قرار داشتند و کروم در جیره دریافت کردنفد  

عنفوان کوففاکتور،    . ایفن عناصفر بفه   [4]گزارش شده است 

کنند که در پاسش ایمنی نقش  هایی را تنظیم می فعالیت آنزیم

 مهمی دارند.

افزایش نسبت بورس فابریسیوس و کبد به وزن بدن در 

هفففم یکفففی دیافففر از  [23و  14]ف کفففروم اثفففر مصفففر

واسفطة آن   شود کفروم بفه   هایی است که تصور می مکانیسم

توانفد ایمنفی را تحفت تفأثیر قفرار دهفد. اففزایش وزن         می

تیموس و طحال و تغییرنکردن وزن بفورس فابریسفیوس و   

کبد در اثر مصرف کروم در پرندگان تحفت تفنش گفزارش    

العة حاضر کفروم از  رسد در مط . به نظر نمی[4]شده است 

های دخی  در ایمنی سبب تغییر در  طریق افزایش وزن اندام

نسبت لناوسیت و هتروفی  و افزایش تعداد لناوسیت شفده  

باشد چرا که وزن طحال، کبد و بورس فابریسفیوس تحفت   

ها نران داده نردند(. تفأثیر   تأثیر تیمارها قرار نارفت )داده

شرایط تنش توسط کروم اکسیدانی بدن در  بر وضعیت آنتی

مکانیسم دیاری اسفت کفه کفروم بواسفطه آن، سفالمت را      

 .[17]بخرد  بهبود می

های ژنی آغفاز   کروم از طریق اتصال به کروماتین، مکان

و در نتیجفه بیفان ژن را    RNAکننده و به دنبال آن ساخت 

. لذا این امکان وجود دارد که اففزایش  [15]دهد  افزایش می

هفا بعفد از دوران تفنش، ناشفی از اثفر ایفن         تعداد لناوسیت

های ذکر شده  ها باشد. مکانیسم عنصر بر ساخت این سلول

توان پاسش ایمنی بدن  ها می مواردی هستند که به واسطة آن

به مصرف کروم را توضی  داد. اما مرفخص اسفت کفه در    

شوند.  ها مطالعه نمی های مختلف تمام این مکانیسم آزمایش

کاهش عددی در غلظت گلوکز خون در  در آزمایش حاضر

پرندگانی که کروم مصرف کرده بودند این احتمال را ایجاد 

کند که کروم توانسته تا حدی عملکرد انسولین را بهبود  می

بخرد، هر چنفد در ایفن آزمفایش غلظفت انسفولین خفون       

رسفد کفروم بفه واسفطة      گیری نرد ولی به نظفر مفی   اندازه

شفوند بفر    لین مفدیریت مفی  هایی که توسفط انسفو   مکانیسم

هفای ایمنفی اثفر گذاشفته باشفد. قضفاو  دربفار          شاخصه

ها در نتایج حاص  از این پژوهش، بر  دخالت سایر مکانیسم

 اساس اطالعا  این مقاله امکان پذیر نیست.

طور کلی نتایج این تحقیق نرفان داد کفه اسفتااده از     به

1000  ppbکفه   هفایی  متیونین در جیر  جوجه -مکم  کروم

تواند تاحدی از آثار  تحت تنش حاد فیزیولوژیک هستند می

فیزیولوژیک منای تنش بکاهد. اما ادامة استااده از کروم تفا  

 پایان دوره مزیت در خور توجهی ندارد. 
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Abstract 

This study was conducted to investigate the effects of chromium-methionine (Cr-Met) supplementation 

on the blood and immune parameters of broiler under acute stress. A total of one hundred twenty-six 

broilers were allocated to three treatments and three replicates (14 birds per replicate) in a completely 

randomized design. Treatments were: (1) negative control, i.e. basal diet without stress and Cr-Met, (2) 

positive control: basal diet with stress and without Cr-Met, (3) basal diet with stress and supplemented 

with 1000 ppb Cr-Met. Stress was induced from day 18 by addition of 1.5 mg dexamethasone per kg of 

the diet for one week followed by a withdrawal period until day 46. Blood samples were collected on day 

25 and 46 of age. Results showed that stress increased blood glucose and lipid concentrations of serum 

(p<0.05). The addition of Cr-Met decreased cholesterol, TG, LDL and VLDL on day 25 of age (p<0.05). 

However, broilers fed Cr-Met had higher TG, LDL, VLDL and less HDL compared to other treatments 

on day 46 (p<0.05). Administration of dexamethasone significantly elevated concentrations of white 

blood cell (WBC), heterophil (H), and heterophil to lymphocyte ratio (p<0.05), while these parameters 

decreased by Cr-Met supplementation on day 25 (p<0.05). In conclusion, supplemental Cr-Met improved 

broiler response to physiological stress during the acute stress period. However, broilers did not benefit 

from feeding Cr-Met supplementation after dexamethasone induced stress. 

Keywords: broiler, dexamethasone, immunity, organic chromium, stress. 
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