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چکیده

 اسکوئیان، ا.، فاصله جهرمی، م.، شکریزدان، پ. و ساالری پور، م. 1400. مروری بر اهمیت کروم و نقش آن در تولید و سالمت دام و طیور. 
مجله ترویجی علوفه و خوراک دام. 2 )1(: 29-40.

با افزایش گله ها در سطح جهانی، محققان به دنبال استفاده از اصالح کننده های بیولوژیک برای بهبود پارامترهای تولید در حیوانات 
پُربازده و ایجاد تعادل مطلوب بین مواد ریزمغذی نظیر مواد معدنی هستند. کروم یک ماده ریزمغذی پُراهمیت است که نقش مهمی 
را در فعالیت های متابولیسمی حیوانات ایفا کرده و به عنوان یک عنصر ضروری در حیوانات شناخته شده است. مطالعات مختلف 
نشان داده  است که  کروم می تواند باعث بهبود عملکرد، پاسخ های ایمنی، متابولیسم گلوکز و اسیدهای چرب و وضعیت آنتی اکسیدانی 
حیوانات شود. برخی از تحقیقات بر روی پارامتر های عملکردی گاو های شیری نشان داده است که افزودن مکمل کروم آلی به خوراک 
آنها به  علت جذب باالتر و زیست فراهمی بیشتر می تواند تأثیر زیادی بر بهبود ضریب تبدیل، تولید شیر و تداوم شیردهی حتی در 
شرایط تنش  داشته باشد. همچنین مطالعات انجام شده روی طیور گوشتی و تخم گذار نشان داده است که کروم نقش بسیار مهمی در 
بهبود عملکردهای تولیدی آنها نظیر تولید تخم مرغ، تولید گوشت و افزایش کیفیت تخم  مرغ و  گوشت دارد؛ بنابراین وجود این عنصر 
در جیره دام و طیور برای پایداری شرایط طبیعی آنها ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به بررسی اثرات مکمل کروم بر تولید و 

سالمت دام و طیور پرداخته شده است.

واژه های کلیدي: تخم گذار، شیردهی، عملکرد، کروم آلی، متابولیسم
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مقدمه:
کــروم مــاده معدنی ضــروری و کم مصرفی اســت کـــه در 
متابولیسـم کربوهیـــدرات ها، لیپیـدها، پـروتئین ها و اسیدهای 
نوکلئیــک نقــش دارد. تحقیقــات اخیــر نشــان می دهد که 
کروم نقش مهمــی در تغذیه و فیزیولــوژی حیوانات دارد. این 
عنصر جزئی از فاکتور تحمل گلوکز اســـت کـه میـل ترکیبـی 
گیرنده های انســولین را به هورمون انســولین افزایش می دهد و 
سبب افـــزایش حساسـیت گیرنـده هـا بـــه انسولین می شود. 
کمبود کروم منجر به کاهش حساســیت ســلول ها به انسولین، 
مقاومت انســو لینی و برخی اختالالت لیپیدی می شود و کاهش 
رشــد و تولید در حیوانات را به دنبــال دارد. همچنین مطالعات 
نشــان داده اند که کروم نقش مهمی در مهار اثرات استرس های 
محیطی، تغذیه ای، هورمونی و بیماری دارد. تحقیقات اخیر نشان 
داده اند که کروم موجود در خوراک ها و سایر منابع معدنی حاوی 
کروم در جیره به دلیل جذب بسیار کم و زیســـت فراهمی پایین 
قادر به تأمین نیاز کروم حیوانات پرورشــی نیست و این وضعیت 
با افزایش سرعت رشد، به ویژه در گونه ها و نژادهایی که سرعت 
رشــد باالتری دارند، تشدید می شود. لذا کروم باید به عنوان یک 
عنصر ضروری و مهم در شــرایط اســترس از طریق مکمل های 

خوراکی تأمین شود )20، 21 و 26(.
 

 انواع کروم، منابع و میزان احتیاجات دام و طیور به آن

ســازمان غذا و دارو، در گذشته جدول میزان احتیاجات طیور به 
کروم را ذکر نکرده بود اما از سال 2006 میالدی مصرف کروم در 
جیره طیور توسط سازمان غذا و داروی امریکا )FDA(1 با غلظت 
0/2 میلی گــرم در کیلوگرم جیره مورد تایید قرار گرفته اســت. 
همچنین مرکز مدیریت FDA از سال 2009 استفاده از کروم در 
جیره نشخوارکنندگان به میزان 0/۵ میلی گرم در کیلوگرم ماده 
خشــک جیره را مجاز اعالم کرده اســت که در شرایط استرس 
حرارتی، خوراک گاوهای خشک، خوراک گاوهای تـازه زا و بـروز 

بیماری ها پیشنهاد می شود. به طور مثال، مصرف 4-۵ میلی گرم در 
روز به ازای هر راس در سه هفته آخر قبل از زایش و ۵-6  میلی گرم 
در روز بــه ازای هر راس در پنج هفتــه اول بعد از زایش توصیه 
می شــود. حداکثــر میزان قابــل تحمل کــروم در جیره طیور 
۵00 میلی گــرم در هــر کیلوگرم و در جیره نشــخوارکنندگان 

1۵0 میلی گرم در کیلوگرم جیره ذکر شده است )8(. 
منابع تأمین کــروم عموماً کلرید کروم، کروم-پروپیونات، کروم-

پیکولینــات، کروم-نیکوتینات، کروم-مخمــر و کروم-متیونین 
هســتند. کروم معدنی زیســت فراهمی در حــدود %0/۵ دارد 
)30(. ایــن در حالیســت که کــروم آلی بیــش از %2۵ جذب 
روده ای دارد )28( و از این رو مصرف کروم معدنی به دلیل زیست 
فراهمی پایین و اثرات ســمی آن، توصیه نمی شود. در بین منابع 
کــروم آلی، کروم- متیونین توســط ســازمان های مهم جهانی 
غذا و دارو، به عنوان یک ترکیب با زیست فراهمی باال، پاسخ های 
متابولیکی چشــمگیر و بدون عوارض مسمومیت، شناخته شده 
است. تحقیقات نشان داده که استفاده از کروم آلی در جیره طیور 
گوشتی باعث افزایش معنی دار در سطوح کروم بافتی آنها نسبت 

به گروه مصرف کننده کروم معدنی می شود )19(.
دیگــر بررســی ها بــر روی حیوانات نشــان داده که زیســت 
فراهمــی کروم به عوامــل متعددی نظیر: ســن، گونه، وضعیت 
فیزیولوژیکــی، ترکیــب علوفــه و همچنین منبع کــروم مورد 
اســتفاده بستگی دارد. اشــکال غیر آلی کروم جذب ضعیف و در 
حــدود %0/4 تا %3 دارنــد )1%> ( )۱۰( ایــن در حالیست که 
نــوع آلی کــروم جذبی در حــدود 3 تا 4 برابر نــوع معدنی آن 
دارد )11 و 23(. همچنیــن تحقیقــات دیگری بــر روی طیور 
نشــان داده اند که انواع آلی کروم جذبــی در حدود 2۵%-10% 

دارند )4 و26( .
مطالعــات نشــان داده انــد کــه انواع آلی کروم ســه  زیســت 
فراهمی بیشــتری نســبت به انواع معدنی آن در ســطح بافتی 
)کبد، کلیه و عضله( دارند. آزمایشات نشان داده اند که نوع معدنی 
کروم تنها از راه انتشار ساده قابلیت جذب دارد )3، 13، 22 و ۵۵(.

1. Food and Drug Administration



نقش کروم در مکانیسم های سلولی و عملکردی حیوانات
کروم بــا تحریک فعالیت گیرنده های انســولین باعث تســهیل 
جذب گلوکز در ســلول ها می شــود. همچنین این عنصر با تأثیر 
بــر ناقل های اســیدآمینه و افزایش نفوذپذیــری و بهبود جذب 
اسیدهای آمینه از غشای سلولی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در 
افزایــش تولید پروتئین نقش دارد. از طرفی، بررســی ها نشــان 
داده اند که کروم در جذب گلوکز به ادیپوسایت ها و سنتز کلسترول 
و تری گلیسیریدها نقش دارد و باعث بهبود متابولسیم چربـی در

بافت ها نیز می شــود. مشــخص شده اســت که کروم در سنتز 
DNA و RNA  نقش دارد و از آســیب های شــیمیایی ناشی از 
کمبــود آنها جلوگیری می کند. همچنین این عنصر در شــرایط 
اســترس با تنظیم متابولســیم گلوکز در کاهش سطح هورمون 
کورتیکواســترون و بهبود عملکرد سیستم ایمنی نقش دارد که 
این امر باعث بهبود راندمان تولید می شــود )20(. این اثرات در 

شکل )1( ارایه شده است.

شکل 1. اثرات کروم بر پارامترهای رشد، تولید و سالمت در حیوانات مزرعه ای )20(.
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نقش کروم در متابولیسم گلوکز
کروم در ســلول های بدن به  شــکل ســه ظرفیتی وجود دارد و 
الیگوپپتیدی به نام کرومودولین1 وظیفه اتصال و انتقال یون کروم 
را در بدن بر عهده دارد. کروم در تحریک گیرنده های انســولینی، 
افزایش نفوذپذیری غشا و نهایتاً پذیرش انسولین2 توسط سلول در 
پرندگان و پستانداران نقش دارد و از این طریق در افزایش راندمان 
جذب گلوکز بر سلول ها موثر است. انسولین عالوه بر ایفای نقش 
اصلی در متابولیســم گلوکز، در برداشت اسیدهای آمینه توسط 
ســلول های ماهیچه، نقش دارد؛ بنابراین در تنظیم تولید انرژی، 
افزایش حجم، متابولیسم پروتئین، چربی و بهبود عملکرد سیستم 
ایمنی نیز مؤثر است. پایین بودن سطح انسولین خون به معنای 

کاهش ســوختن گلوکز و در نتیجه تبدیل و ذخیره آن به شکل 
چربی در سلول اســت. همچنین، سطح پایین انسولین منجر به 
کاهش جذب اسیدهای آمینه توسط سلول های ماهیچه می شود 
و به  این ترتیب سرعت رشد ماهیچه کاهش می یابد. کروم با اتصال 
به پروتئین کرومودولین، سبب بهبود و افزایش خاصیت تیروزین 
کینازی گیرنده انسولین در بخش داخلی غشای سلول ها می شود 
و با فعال ســازی ناقل3 ، سبب تسهیل ورود گلوکز به درون سلول 
و در نهایت منجر به کاهش میزان قند خون می شــود. همچنین 
متابولیسم گلوکز در طیور به دلیل سطح پایین تر انسولین و غلظت 
بسیار باالتر گلوکز در خون، متفاوت از پستانداران است )شکل 2(.

شکل 2. مکانیسم عمل کرومودولین بر عملکرد انسولین و جذب گلوکز

1. Chromodulin
2. Insulin Sensitivity
3. GLUT
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نقش کروم در سنتز اسیدهای آمینه
مشخص شده اســت که افزایش جذب اسیدهای آمینه و گلوکز 
توسط ماهیچه های اسکلتی تحت تأثیر کروم قرار می گیرد )12(. 
افزایش نرخ جذب این مواد مغذی، به دلیل تغییر در پارامترهای 

انسولین که به کروم وابسته اند ایجاد می شود. همچنین مشاهده 
شده اســت که افزودن مکمل کروم به خوراک، جذب اسیدهای 

آمینه توسط بافت  ها را افزایش می دهد )شکل 3(.    

 اثرات کروم بر استرس گرمایی
کــروم با اثر مثبتی که بر عملکرد انســولین دارد منجر به بهبود 
متابولیسم کربوهیدرات ها، پروتئین ها و لیپیدها می شود؛ همچنین 
سبب کاهش اســیدهای چرب غیر استریفه، حذف تري گلیسرید 
سرم و جذب گلوکز برای ســنتز چربی درکبد مي شود. سیستم 
حمل و نقل غشــا توسط استرس گرمایی آســیب می بیند، تنش 
گرمایــی همچنیــن منجر به اختالل متابولیســم اکســیداتیو، 
رونویســی، ترجمه و پردازش RNA می شــود که در این شرایط 
کروم با اثری که بر انســولین می گذارد، اثرات استرس گرمایی را 

کاهش داده و مانع از افت عملکرد دام و طیور می شود. 

 اثرات کروم بر عملکرد سیستم ایمنی طیور
قرار گرفتن حیوان در شــرایط تنش زا،  باعث افزایش دفع کروم 
از طریــق ادرار می شــود و به این ترتیب کمبــود کروم، کاهش 
کرومودولیــن را به دنبــال دارد؛ لذا در مواجه با اســترس های 
غذایی، محیطی و بیماری، متابولیســم گلوکز، چربی و پروتئین 
تحت تأثیر قرار گرفته و کورتیکواســتروئیدها افزایش می یابند. 
افزایش سطح کورتیکواستروئیدها باعث کاهش عملکرد سیستم 
ایمنــی و به دنبال آن، کاهش راندمان تولید می شــود. مطالعات 
مختلف نشــان می دهند که مکمل کروم باعث بهبود پاسخ های 

ایمنی در جوجه های گوشتی می شود )41(. 

شکل ۳. تأثیر کروم بر عملکرد تولید، ضریب تبدیل و سیستم ایمنی مرغ
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    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی

مطالعات حیواني نیز نشــان دهنده اثربخشي متفاوت مکمل های 
آلي و معدني کروم اســت .به طــور معمول این تفاوت به قابلیت 
زیســت فراهمي باالتر مکمل هاي آلي در مقایســه با مکمل هاي 
معدني نسبت داده می شود )41(. مصرف کروم توسط جوجه های 
گوشتی تحت استرس حرارتی موجب بهبود رشد و ضریب تبدیل 
در آن ها می شــود )44(. تحقیقات انجام شده نشان دهنده اثرات 
کروم بر الشه و چربی جوجه های گوشتی، کاهش ضایعات الشه و 
کاهش چربی محوطه بطنی است )1۵ و 41(. همچنین مشخص 
شده اســت که اســتفاده از کروم در جیره طیور گوشتی، سبب 
کاهش اثرات اســترس اکسیداتیو ناشــی از تنش دمایی در آنها 
می شــود )۵2(. مطالعات انجام شده بر روی جوجه های گوشتی 
تحت تنش گرما نیز نشــان داده اســت کــه گنجاندن کروم در 
خوراک آنها، کاهش سطح کورتیکواستروئیدها به ویژه کورتیزول 
را به دنبال دارد )3۵ و 43(. عالوه بر این، جهانیان و رســولی نیز 
بیان داشته اند که استفاده از کروم موجب بهبود عملکرد سیستم 
ایمنی در گله های گوشتی تحت استرس گرمایی می شود )16(. 

 تأثیر کروم بر تولید در طیور تخم گذار
اســتفاده از کــروم در جیــره مرغ های تخم گذار تحت شــرایط 
استرس های پیک تولید، استرس های دمایی و بروز بیماری، بسیار 
پر اهمیت است )9، 14، 38 و ۵2(. افزودن کروم به خوراک مرغهای

تخم گذار تحت استرس دمایی موجب بهبود تولید تخم مرغ در 
آنها می شود )36، 37 و 39(. مطالعات بر روی مرغ های تخم گذار 
نشان داد که استفاده از کروم در غلظت 0/1 تا 0/2 میلی گرم در 
کیلوگــرم جیره باعث بهبود پنج درصدی تولید تخم مرغ در آنها 
می شود )4۵(. همچنین استفاده از کروم در جیره مرغ تخم گذار 
باعــث بهبود در صفــات کیفی تخم مرغ نظیــر وزن تخم مرغ، 
ضخامت پوسته، چگالی، وزن پوسته و سنجش تازگی1  در گله های 
مرغان تخم گذار تحت اســترس حرارتی و استرس های ناشی از 
بیماری می شود )3۵(. مطالعات انجام شده بر روی بلدرچین های 

تخم گذار نشــان داده که اســتفاده از کروم در جیره آنها موجب 
کاهش سطح کورتیکواسترون می شود )3۵(. همچنین، استفاده 
ازکروم در جیره مرغ های تخم گذار تحت اســترس دمایی موجب 

کاهش سطح کورتیکواسترون در آنها می شود )3۵ و 38(.  

تأثیر کروم بر عملکرد طیور گوشتی
اســترس حرارتی در جوجه های گوشتی، بر راندمان رشد اثرگذار 
است و باعث کاهش سرعت رشد، مصرف خوراک، بازده خوراک، 
کیفیت الشــه و سالمت پرنده می شود. استفاده از کروم می تواند 
باعث بهبود پارامترهای رشــد، تولید و سالمت پرنده شود )14(. 
مطالعات نشان می دهد که استفاده از کروم در جیره جوجه های 
گوشتی تحت استرس مزمن حرارتی باعث افزایش وزن، مصرف 
خوراک و بهبود ضریب تبدیل آنها می شــود )44( و اســتفاده از 
کروم در خوراک جوجه های گوشتی، موجب افزایش وزن الشه و 
کاهش چربی محوطه بطنی آنها می شود )9 و 40(. افزودن کروم 
به جیره جوجه های گوشــتی تحت تنش گرمایی، سبب بهبود 
ضریب تبدیل آنها می شــود )40(. همچنین، مشخص شده است 
که استفاده از کروم در جیره جوجه های گوشتی باعث بهبود 6/2 

درصدی در ضریب تبدیل آنها می شود )۵6(. 
 آزمایش های انجام شده بر روی فعالیت آنزیم گالیکوژن سنتتاز 
نیز نشــان داد که اســتفاده از کروم در جیره مرغ های گوشــتی 
موجب افزایش ذخیره گلیکوژنی کبد و بهبود راندمان متابولسیم 
گلوکز در آنها می شود )32(. همچنین، استفاده از کروم در خوراک 
جوجه های گوشتی، بهبود 16 درصدی در متابولیسم گلوکز را در 
آنها ایجاد می کند و ســبب افزایش HDL در آنها )18( و کاهش 
ســطح کورتیکواسترون و کلسترول در جوجه های تحت استرس 

حرارتی می شود )41(. 

تأثیر کروم بر راندمان تولید در گاو
بررسی ها نشان می دهند که مصرف کروم آلی در گاوهای شیری

1.Haugh Units
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در دوره انتقال،% ۵ تا %10 درصد تولید شــیر و %2 تا %3 میزان 
مصرف ماده خشــک را بهبود می بخشد )47(. همچنین، افزودن 
کروم به جیره در گاوهای تازه زا میزان شیر را تا %11 در 14 هفته 
اول شــیردهی افزایش می دهد )۵4(. مشــخص شده است که 
گاوهای شــیری پُر تولید، گاوهــای دوره انتقال و گاوهای تازه زا 
به علــت شــرایط فیزیولوژیک در معــرض مقاومت انســولینی 
قــرار می گیرند و متابولســیم گلوکز در آنها بــا اختالل مواجه 
می شــود. اختــالل در متابولیســم گلوکز منجر بــه کتوزیس، 
روزهای باز باال، افت تولید شــیر، تداوم شــیردهی ضعیف و نرخ 
آبستنی پایین خواهد شــد. 0/۵ میلی گرم کروم در هر کیلوگرم 
جیره باعث تحریک رســپتورهای انسولینی و افزایش متابولسیم 
 ،1NEFA گلوکز می شود که موجب کاهش شیوع کتوزیس، کاهش
بهبود تولید شیر و تداوم شیردهی و افزایش نرخ آبستنی می گردد 
)2۵، 33،34 و 47(. تحقیقــات نشــان می دهند که تأمین 0/۵ 
میلی گرم کروم آلی در هر کیلوگرم جیره تولید شیر را در گاو های 
شیری افزایش می دهد )۵0(. افزودن کروم به جیره از طریق بهبود 
متابولیسم گلوکز، باعث افزایش مصرف ماده خشک در 4-6 هفته 
بعد از زایمان و افزایش تولید شیر می شود )24(. همچنین، افزودن 
کروم به جیره در گاوها در پیک تولید، مصرف ماده خشک و تولید 
شــیر را افزایش می دهد )۵3(. دیگر مطالعات نشان می دهند که 

اضافه کردن کروم به جیره باعث افزایش تولید و تداوم شیردهی 
به ویژه در 60  روز پس از زایش می شود )۵4(. پاپوویچ و همکاران 
نشــان دادند که تأمیــن کروم با غلظت 4 میلی گــرم در روز در 
گاوهــای تازه زا، افزایش تولید شــیر، چربــی، پروتئین و الکتوز 
را بــه دنبال دارد )31(. تأمین کروم از قبل از زایش، باعث بهبود 
مصرف ماده خشــک و تولید شــیر بعد از زایش می شود )17(. 
تحقیقات بر روی تعداد ســلول های ســوماتیک شــیر نیز نشان 
داده اند که اســتفاده از کروم موجب کاهش سلول های سوماتیک 

در شیر می شود )29(. 
بررســی ها نشــان می دهند که افزودن کروم بــه جیره گاوهای 
شیری، موجب بهبود تولیدمثل و جلوگیری از کاهش وزن بعد از 
زایش )48( و در تلیسه ها موجب افزایش رشد آنها می شود )47(. 
اوه و لــی در پژوهشــی روی گاو هــای گوشــتی، دریافتند که 
اســتفاده از کروم-متیونین می تواند موجــب افزایش وزن روزانه 
درگاو های گوشتی شــود. همچنین آنان طی آزمایشات خود بر 
روی گاو های شــیری، دریافتند که استفاده از کروم-متیونین در 
غلظت  0/06 میلی گرم در هر کیلوگرم جیره در گاو قبل از زایش 
موجب افزایش 1۵ درصدی تولید شیر، و در غلظت 0/۵ میلی گرم 
در هــر کیلوگرم خوراک در گاو تــازه زا افزایش 6 تا 13 درصدی 

تولید شیر را در پی خواهد داشت )29(.

1.Non esterified fatty acids

شکل 4. اثرات استفاده 
از مکمل آلی کروم در جیره 

نشخوارکنندگان
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 تأثیر کروم  بر راندمان تولید در گوساله و نشخوارکنندگان کوچک
مطالعــات انجام شــده نشــان می دهند که مصرف کــروم آلی 
در غلظت یک میلی گــرم در هر کیلوگرم خوراک گوســاله های 
تحت اســترس گرمایی موجب افزایش 21/9 درصدی وزن آنها 
باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل در شــرایط استرس از 
شیرگیری می شود )۵2(. تحقیقات انجام شده روی گوساله های 
تحت اســترس حمل و نقل نیز نشــان داده است که استفاده از 
کروم در جیره آنها موجب بهبود افزایش وزن گوساله ها نسبت به 
گروه کنترل شده است )72(. مطالعات روی بزهای جوان که در 
جـیره آنها کروم گنجانده شده بود افزایش وزن روزانه و کاهـش 
کلسترول در آنها را نشان داد )2(. مطالعه روی گوساله های تحت 
اســترس های قطع شــیر، حمل و نقل و محدودیت مصرف نیز 
نشــان داد که استفاده از کروم در خوراک، موجب بهبود عملکرد 
رشد آنها می شود )64(. اســتفاده از کروم در غلظت 0/2 تا 0/3 
میلی گرم در هر کیلوگرم جیره گوساله ها نیز موجب بهبود افزایش 

وزن و بهبود ضریب تبدیل در آنها می شود )۵(.

 اثرات کروم بر سیستم ایمنی نشخوارکنندگان
مطالعات نشــان داده  اســت که اســتفاده از کروم می تواند نرخ 
جفت ماندگی در گاوهای شــیری را تــا %۵0 کاهش دهد )47(. 
همچنیــن، مصرف کــروم در مواجه با اســترس های گرمایی و 
بیماری هــا در گاوهــای تازه زا و گاوهای خشــک، باعث افزایش 
مقاومت و بهبود شرایط ســالمت آنها می شود )20(. استفاده از 
کروم در جیره سطح کورتیزول خون را کاهش می دهد و عملکرد 
سیستم ایمنی را در گاوهای خشک بهبود می  بخشد )7(. مطالعات 
ســوبیانو و همکاران نشان داد که تأمین 0/۵ میلی  گرم کروم آلی 
در هر کیلوگرم جیره باعث کاهــش کورتیزول خون 1NEFA و 
2BHBA درگاوهای تازه زا می شــود )49(. همچنین، استفاده از 
کــروم در جیره موجب بهبود مصرف ماده خشــک، بهبود تولید 
شیر، کاهش سطح کورتیکواستروئیدها و بهبود عملکرد سیستـم 

ایمنی تحت شـرایط تنش گرمایی می شود  )1 و 2۵(.
درمطالعات انجام شده روی گوساله ها مشخص شد که افزودن کروم 

به جیره، می تواند سطح کورتیزول ناشی از استرس ها را در آنها کاهش  
دهد و عملکرد سیســتم ایمنی را بهبود ببخشد )27(. آزمایشات 
انجام شده بر روی میزان تیتر آنتی بادی ناشی از واکسیناسیون در 
گوساله های قطع شیر شده نیز نشان از بهبود سطح تیتر آنتی بادی 
در گوساله های مصرف کننده کروم داشت )6(. همچنین، مطالعات 
بر روی گوســاله های تحت استرس های قطع شیر، حمل و نقل و 
محدودیت مصرف نیز نشان داد که استفاده از کروم در خوراک آنها 
موجب بهبـود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش ابتال به بیماری های 

تنفسی می شود )46(. 

نتیجه  گیری
بر اســاس نتایج مطالعات، اســتفاده از کروم آلی که از زیســت 
فراهمــی باالیی برخوردار اســت، به میزان مناســب در خوراک 
می تواند اثرات منفی تنش های محیطی، مانند استرس های دمایی 
و اکســیداتیو، استرس های ناشی از بیماری ها و یا حمل و نقل و 
غیره را کاهش دهد و در نتیجه راندمان رشــد، تولید و ســالمت 
حیوان را بهبود بخشد، و در نهایت فواید اقتصادی چشمگیری را 

برای پرورش دهندگان دام و طیور به همراه داشته باشد.

توصیه های ترویجی
با وجود نیاز کم به عنصر کروم در حیوانات، این عنصر در فرآیند های 
متابولیکی بسیاری دخالت دارد و نقش زیادی در بهبود عملکرد 
رشــد، تولید و سالمت حیوانات دارد، از این رو، رفع نیاز کروم در 
حیوانات به وســیله منابع مناسب، امری ضروری به نظر می رسد. 
بنابرایــن، با توجه به اینکه نوع آلی کروم نســبت به نوع غیرآلی 
آن جذب و زیســت  فراهمی بسیار باالتری داشته و اثرات متقابل 
بســیار کمتری با ســایر مواد مغذی دارد؛ تأمین کروم موردنیاز 
حیوان با کروم آلی، می تواند عالوه بر جلوگیری از بروز بســیاری 
از مشــکالت و بیماری ها، با بهبود شاخص های عملکردی موجب 
افزایش راندمان اقتصادی برای دامداران و پرورش دهندگان طیور؛ 

همچنین سالمت مصرف کنندگان شود.
1. Non esterified fatty acids
2. β- hydroxyl butyric acid
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