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چكيده

در    یگوشت  ی هاجوجه  یخون  هایفراسنجه  یو برخ  یدیروئیت  یها غلظت هورمون   برکروم  منابع    ثیرأت  بررسی  به منظور این مطالعه   
قطعه    12تکرار و    3  مار،یت  6با    ی)جنس نر( در قالب طرح کامالً تصادف  ی گوشت یقطعه جوجه  216  از   انجام شد.  یکیولوژیزیتنش ف  طیشرا

 2000ppb  ،ی)بدون افزودن  نی سطح افزود  سه تنش )بدون تنش، تنش( و    تیبا دو وضع   2×3آزمایش فاکتوریل    کیدر   پرنده در هر تکرار
به    (جیره  مدر کیلوگر   مگرمیلی5/1یره )ج  به از افزودن دگزامتازون    .استفاده شد(  متیونین آسیاب شده- کروم  2000ppbو    متیونین- کروم

18) یش کروم از روز شروع آزما  یحاو هاییرهجپرندگان با   .شد استفاده یفیزیولوژیک شاد تنجبرای ای روزگی(  24- 18) مدت یک هفته 
گیری به عمل آمد و  روزگی از دو پرنده در هر تکرار از طریق ورید بال خون  46و    24در سنین      .تغذیه شدند  ،دوره  ی( تا انتهایروزگ

نتایج نشان داد      گیری شد.های خون اندازه، در نمونه(T3)  یدوتیرونین، تیری(T4)  و لیپیدهای خون، کورتیزول، تیروکسین   غلظت گلوکز
 .شدغلظت هورمون کورتیزول  و    غلظت گلوکز خون و لیپیدهای سرم،  های تیروئیدیغلظت هورمون  کاهش  موجب  فیزیولوژیکی  تنش  که

 ی مکمل نمودن جیره  .شد کلسترول خونداری باعث کاهش حاوی کروم متیونین  به طور معنی یدر پرندگان تحت تنش استفاده از جیره
کروم متیونین  پرندگانی که تنش را تجربه کرده بود، مصرف    در    .شد  (T4)  پرندگان با منابع کروم باعث افزایش غلظت هورمون تیروکسین

کروم از منابع مختلف    ppb2000بر اساس نتایج حاصل، افزودن   .  داری کاهش دهدآسیاب شده توانست غلظت کورتیزول را به طور معنی
 .دشومی پرندگان تحت تنش فیزیولوژیک  در و کلسترول   هاش فیزیولوژیکی بر غلظت هورمون باعث کاهش اثرات تن

های گوشتی جوجه ،کروم ،خونیهای فراسنجه ،های تیروئیدیهورمون، فیزیولوژیکیتنش  :  کلیدی  کلمات
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زا منجر به فعال  فرار از عامل استرس  یامبارزه    یتالش برا

. شودیم  یپوفیز ه-یپوتاالموسه-آدرنال  ی قشر  یستمشدن س

م  ستمیس   نیا   یوقت کننده  شود،ی فعال  آزاد  ی فاکتور 

شود که با  یآزاد م  پوتاالموسیاز ه(  CRF)   نیکوتروپیکورت
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تول  زیپوفیه  کیتحر به  و   دیمنجر    هورمون 

مACTH)یکوتروپیک  آدرنوکورت  Virden and)  شودی( 

Kidd 2009).    غده  نیا کورتکس  بخش  بر    ی هورمون 

تأث تکث  ریآدرنال  سبب  و    نیا  یهاسلول  ر یگذاشته  بخش 

گلوکوکورت  شیافزا    . گرددیم  دهایکوئیترشح 

-یبه عنوان هورمون استرس شناخته م  دهایکوئیگلوکوکورت

خون به    انیها در جرتنش مقدار آن ط یچون در شرا شوند،

افزا  (. Li et al. 2009)   ابدیی م  شیشدت 

گلوکونئوژنز   یشافزا باعث  گلوگوکورتیکوئیدها     سرعت 

نتیجه  شودمی در  خون  که  گلوکز  خواهد   مقدار  افزایش 

خون از طریق محور  بخشی از افزایش مقدار گلوکز      یافت.

که با افزایش ترشح آدرنالین   ست آدرنال ا-نخاع -سمپاتیک

را در کبد فعال کرده و ترشح انسولین را    یکوژنگل  یهتجز

می     .(Ognik and Sembratowicz, 2012)  کندسرکوب 

هورمون غدهاهمیت  در  یهای  با    تیروئید  تنش  سازگاری 

به نقشی تنظیم میزان هااین هورمونکه    است   مربوط  ، در 

بازی پرندگان   یطیمح  هایتنش  ند.  نک می   سوخت و ساز 

 . شودیم  وریط  در  دیروئی ت  یغده  ت یباعث کاهش فعال  زین

های  شناخته شده است که هورموندر مطالعات به خوبی  

نقش مهمی در    (T3)    یدوتایرونینتریو    (T4)  تیروکسین

ایفا میتنظیم حرارت در گونه پرندگان   کندهای مختلف  

(Hassanzadeh et al. 2016.)      تنظهورموناین در    م یها 

  T3نشان داده شده است که     پرندگان نقش دارند.  سمی متابول

قرار  گزارش شده است      کند.متابولیسم را تحریک میمیزان  

تنش   معرض  در  غلظت  گرفتن  افزایش    ترکیبات باعث 

 T3کاهش سطح  گلیسرید(  )گلوکز، کلسترول و تری  پالسما

 مصرف خوراک ارتباط دارد  سطحبا    T3  شود و غلظت می

(Jingjing et al. 2015)  .  ا بر  ،  ییاسترس گرما   ن،یعالوه 

ک   کواسترونیکورت  یآزادساز تحرنیکالمامت او  را   کیها 

پراکسیم آغاز    یسلول  یرا در غشا  دهایپیل  ونیداس یکند و 

تنش    بنابراین،    .(Ognik and Sembratowicz 2012)  کندیم

های هورمونی و فیزیولوژیکی  دلیل تأثیری که بر مکانیسمه  ب

پرنده و افزایش تلفات  بدن دارد سبب افت عملکرد تولیدی  

  به   دستیابی  لذا    (.Pechova and Pavlata 2007)   شودمی

  عوارض   کاهش  و  کنترل  در  کاربردی  و  کارآمد  روشی

 . باشدمی   ضروری  بسیار  طیور  پرورش  هایسالن  در  استرس

میکروالمنت      از  یکی  و  کروم  رشد  برای  های ضروری 

و به صورت کروم سه   است متابولیسم درانسان و حیوانات  

از  طرفیتی   گلوکوزجزئی  تحمل  تولید   باشدمی  عامل  و 

  از این رو   .  (Vincent 2001)  کندانرژی در بدن را تنظیم می

فعالیت هورمون  زیادیمطالعات   بر  کروم  اثر  مورد    ، هادر 

 Zha)است    انسولین معطوف گردیدهتر بر کورتیزول و  بیش

et al. 2009)  .  ها و  نقش کروم در متابولیسم کربوهیدارت

است   شده  شناخته  پستانداران  و  انسان  برای  آن  اهمیت 

(Anderson and Kozlovsky 1985).     بدن در  کروم 

می  انسولین  هورمون  کارآیی  بهبود  سبب    شود. پستانداران 

هدف را با افزایش های کروم تأثیرگذاری انسولین بر سلول

-ها، بهبود میها و افزایش حساسیت آناتصال آن به گیرنده

  است  شده  گزارش  (.  Pechova and Pavlata 2007)بخشد  

  کاهش   موجب   حیوانات  در  کروم  مکمل  از  استفاده  که

  هورمون   غلظت   کاهش  طریق  از  تنش  به  حساسیت 

  .(Pechova and Pavlata 2007)   شودمی   خون  در  کورتیزول

تنش  منفی  اثرات  کاهش  در  کروم  نانوذرات  مثبت  تأثیر 

دگزامتازون در بلدرچین   ی وسیلهه شده ب ءفیزیولوژیک القا

است  شده  گزارش   ;Berenjian et al. 2018)  ژاپنی 

Barzegar Yarmohammadi et al. 2020  .)    دگزامتازون

  ی برا  ییباال  لیاست که تما  کیسنتت   دیکوئیگلوکوکورت  کی

  رو   نیدارد، از ا  یدیکوئی گلوکوکورت  هایرندهیاتصال به گ 

برا آن  ف  یاز  تنش  مختلف   یک یولوژیز یالقاء  مطالعات  در 

 Berenjian etبه صورت خوراکی ) سازی تنش  برای شبیه

al. 2018و یا تزریقی ) (Foucaudet al. 1998; Lin et al. 

   .دشو یماستفاده  (2009

 کروم   منابع مختلفمطالعات اندکی در خصوص تأثیر      

هورمونبر   برخیغلظت  و  تیروئیدی  های  فراسنجه  های 

دارد.  خونی وجود  تنش  شرایط  در  این      طیور  از  هدف 

در کنترل یا کاهش اثرات    منابع کرومثیر  أتحقیق بررسی ت

  ی ها در جوجه  فیزیولوژیکی القاء شده با دگزامتازون  تنش
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های  غلظت هورمونو  های خونی  فراسنجه  برخیبر    گوشتی

 بود.   تیروئیدی

 

 کار   مواد و روش

)جنس نر(   یگوشت  یقطعه جوجه  216از    در این تحقیق    

فاکتوریل    یکدر   دو    2×3آزمایش  )بدون   سطحبا  تنش 

افزودن  سهتنش، تنش( و   افزودن  یسطح  -کروم  ،ی)بدون 

در قالب طرح کامالً    (آسیاب شده  متیونین-، و کروممتیونین

قطعه پرنده در هر تکرار   12تکرار و  3 ،تیمار 6با  یتصادف

و کروم  متیونین  )کروم    منابع مختلف کروم  از    استفاده شد.

شده( آسیاب  شرکت    متیونین  با    زینپوروساخت  امریکا 

 درجه خلوص یک دهم درصد در این پژوهش استفاده شد. 

کروم آسیاب  سیاره-برای  آسیاب  از  مدل متیونین  ای 

NARYA250  امین شرکت  پژوهشکده    ساخت  در  واقع 

 های علمی وصنعتی ایران استفاده شد. مواد سازمان پژوهش

در نظر گرفته   ppb2000ها  یرهکروم اضافه شده به ج  یزانم

ها دسترسی آزاد به آب  آزمایش جوجه  یدر کل دوره   شد.

غازین،  آهای  پایه برای دوره  یترکیب جیره  و غذا داشتند.  

   نشان داده شده است.Table 1  رشد و پایانی در

 Li et)  های قبلیتنش با توجه به آزمایش  یطول دوره    

al. 2009  )7    24سنی   یدورهروز در نظر گرفته شد و در -

گرم  میلی 1/ 5دگزامتازون به میزان  و با افزودنروزگی،   18

جیره   کیلوگرم   Berenjian et al. 2018)  شد  اعمالدر 

Aengwanich and Chinrasri 2003;)  .  با    رندگانپ  ییهتغذ

(  یروزگ  18) یشکروم از روز شروع آزما یحاو  هاییرهج

روزگی    24در دو مرحله در سن      .یافت دوره ادامه    یانتهاتا  

پرورش(    ی)پایان دوره  روزگی  46تنش( و    ی )انتهای دوره

گیری به  از دو پرنده در هر تکرار از طریق ورید بال خون 

های خون نمونه  پس از توزین، کشتار شدند.    عمل آمد و

نظر   گلوکزاز  کورتیزول،   غلظت  خون،  لیپیدهای  و 

یدوتیرونین(T4)  سینتیروک  تیری   ،  (T3) .آزمایش شدند  ،  

  خطی   هایمدل  رویه  SAS  افزارنرم  از  استفاده  با  هایداده

مقایسه    توکی  با آزمون  هامیانگین   و  تجزیه(  GLM)  عمومی

 شدند. 

 

 نتایج  

هورمون     غلظت  بر  تیمارها  و  دیروئیت  هایاثر  ی 

روزگی   46روزگی )بعد از تنش( و    24کورتیزول در سن  

در   دوره(  تنش    Table 2)پایان  است.   شده  داده  نشان 

  T4، هورمون  T3فیزیولوژیکی سبب کاهش غلظت هورمون  

( ولی در پایان دوره تفاوتی در  >0P/ 05و کورتیزول شد )

هورمون اما    T3های  غلظت  نشد  مشاهده  پرندگان  بین 

کو   T4غلظت   افزایش  رتیزولو  تنش  تحت  پرندگان  در 

 (. >0P/ 05یافت )

-بعد از تنش بر غلظت هورمون  یاثر نوع کروم در دوره    

دار نبود ولی پرندگان دریافت  و کورتیزول معنی  T4های  

-جیره حاوی کروم متیونین آسیاب شده دارای کم  یکننده

هورمون غلظت  دوره  بودند.    T3  ترین  پایان    46)  در 

و    T3روزگی( نیز استفاده از مکمل کروم اثری بر غلظت  

T4    نداشت، ولی مصرف کروم متیونین آسیاب شده توانست

کننده  دریافت  پرندگان  به  نسبت  را  کورتیزول  ی  غلظت 

ی حاوی کروم متیونین به طور  ی بدون کروم و جیرهجیره

 (.P<0/ 05) داری کاهش دهدمعنی

کروم( بر میزان غلظت هورمون  )تنش و    اثرات متقابل     

دار نبود  روزگی( معنی24)  تنش  یکورتیزول در انتهای دوره

پرندگان   نداشتند،  قرار  تنش  تحت  که  گروهی  در  ولی 

کننده کروم  یدریافت  حاوی  شده  -جیره  آسیاب  متیونین 

در    (.  >0P/ 05)  بودند  T3  ترین غلظت هورموندارای کم

از مکمل کر اثری بر غلظت  گروه تحت تنش، استفاده  وم 

نداشت، اما مکمل کردن جیره پرندگان با منابع    T3هورمون  

در گروه تحت تنش   T4کروم باعث افزایش غلظت هورمون  

شد تنش  بدون  گروه  در  هورمون  این  غلظت  کاهش   و 

(05 /0P<  .) 
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Table 1. Ingredients and chemical composition of the basal diets 

 

و       گلوکزخون  غلظت  بر  تیمارها  اثر  به  مربوط  نتایج 

سن   در  سرم  و  24لیپیدهای  تنش(  از  )بعد   46روزگی 

در   است.    نشان داده شده  Table 3دوره( در    روزگی )پایان

روزگی(، تنش فیزیلوژیکی باعث    24ی تنش )انتهای دوره

تری خون،  گلوکز  غلظت  و افزایش  کلسترول  گلیسرید، 

  46(، ولی در پایان دوره )>0P/ 05)  سرم شد  HDL  مقدار

تری مقدار  کاهش  باعث  شدروزگی(،  خون   گلیسرید 

(05 /0P< .) ثیری بر  أها تاثر نوع کروم در هیچ یک از دوره

انتهای دوره  سرم نداشت، در حالی  HDLمقدار   ی  که در 

و   کلسترول  کاهش  باعث  متیونین  کروم  از  استفاده  تنش 

شد  گلوکز  افزایش  باعث  شده  آسیاب  متیونین    کروم 

(05 /0P<( دوره  پایان  در  منابع    46(  از  استفاده  روزگی( 

در      (.>0P/ 05)  گلیسرید شدار تریکروم باعث افزایش مقد

روزگی(    24تنش )  یبررسی اثرات متقابل در انتهای دوره

استفاده از مکمل کروم در گروه بدون تنش اثری بر مقدار  

نداشت.   اما در گروه    تری گلیسرید، کلسترول و گلوکز  

کروم مکمل  از  استفاده  تنش  شده  -تحت  آسیاب  متیونین 

 . (>0P/ 05ون شد )سبب افزایش مقدار گلوکز خ 

Ingredients (%) Starter (1–10 d) Growth (11–24 d) Finisher (25–46d) 

Corn grain 56.45 59.30 62.05 

Soybean meal, CP 44% 36.69 30.00 28.64 

Corn gluten meal 1.00 3.83 1.50 

Soybean oil 1.38 2.50 3.91 

Dicalcium phosphate 1.76 1.55 1.33 

Limestone 1.14 1.09 0.99 

Mineral premixa 0.30 0.30 0.30 

Vitamin premixb 0.30 0.30 0.30 

Commom salt 0.25 0.25 0.25 

DL-methionine 0.34 0.31 0.25 

L-lysine HCl 0.29 0.33 0.23 

L-threonine 0.1 0.10 0.10 

Choline chloride, NaCl 0.15 0.15 0.15 

Total 100 100 100 

Nutrients composition (Calculated)    
Metabolizable energy (kcal kg−1) 2850 3000 3100 

Crude protein (%) 21.8 20.8 18.9 

Calcium (%) 0.92 0.84 0.75 

Available phosphorus (%) 0.46 0.42 0.37 

Lysine (%) 1.23 1.12 1.0 

Methionine (%) 0.65 0.63 0.53 

Methionine + cysteine (%) 0.91 0.88 0.76 

Chromium(ppb) 169 154 144 

a The mineral premix contained in each kg:  Mn 64.5 g; Zn 33.8 g; Fe 100g; Cu 8g; I 640 mg; Co 190mg; Se 8g. 
bThe vitamin premix contained in each kg: Vitamin A: 4,400,000 IU; Vitamin D3, 72,000 IU; Vitamin E, 14,400 

mg; Vtamin K3, 2000 mg, thiamine 640.0 mg; D-pantothenic acid 4896 mg; riboflavin 3000 mg; pyridoxine 612 

mg; niacin 12160 mg; biotin 2000 mg; coline choloride 260 mg. 
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متیونین  سبب کاهش کلسترول -استفاده از مکمل کروم    

ی  جیره  ینسبت به گروه بدون کروم و گروه دریافت کننده

تری کاهش  و  شده  آسیاب  متیونین  کروم  گلیسرید  حاوی 

ی حاوی کروم جیره  یخون نسبت به گروه دریافت کننده

)  (.  >0P/ 05)  سیاب شده شدآمتیونین   پایان دوره    46در 

متیونین در شرایط عادی  - روزگی( استفاده از مکمل کروم

تری مقدار  افزایش  در  سبب  و  شد  کلسترول  و  گلیسرید 

کروم از  استفاده  تنش  باعث  -شرایط  شده  آسیاب  متیونین 

تری مقدار  کلسترول  افزایش  غلظت  کاهش  و  گلیسرید 

( پرندگان شد  به سایر  ا  (.  >05/0Pنسبت  و  کروم  ثر  نوع 

  )تنش و کروم( اثری بر غلظت گلوکز خون نداشتند.  مثقابل

 

 

 

Table 2. Effect of stress and choromium sources on T3, T4, and cortisol hormones (mg/dl) 

Sources 
24 day 46 day 

T3 T4 Cortisol T3 T4 Cortisol 

Main effect         

Stress status       

No stress 2.32a 12.91a 2.32a 2.12 7.25b 1.65b 

Stress 2.04b b 4.72 1.23b 2.21 11.24a 2.76a 

SEM4 0.049 0.31 0.26 0.11 0.77 0.12 

Cr       

No additive 2.31a 8.38 1.68 2.14 8.39 2.45a 

Cr-Met 2.27a 9.50 1.49 2.27 9.22 2.55a 

Cr-Met (milled) 1.98b 8.56 2.17 2.09 10.12 1.62b 

SEM 0.06 0.37 0.33 0.14 0.94 0.15 

Treatments       

No stress - No additive  2.41ab 14.62a 1.99 2.06 4.44 1.75b 

No stress-Cr-Met 2.58a 12.66b 1.89 2.08 7.65 1.49b 

No stress-  Cr-Met (milled) 1.99c 11.46b 3.08 2. 23 9.36 1.72b 

Stress - No additive 2.21bc 2.15d 1.36 2.22 12.35 3.15a 

Stress-Cr-Met 1.96c 6.35c 1.093 2.47 10.48 3.61a 

Stress -Cr-Met (milled) 1.96c 5.65c 1.26 1.95 10.89 1.51b 

SEM 0.086 0.53 0.46 0.198 1.33 0.213 

P-value 

Stress status 0.005 <0.0001 0.01 0.6 0.0031 <0.0001 

Cr 0.004 0.11 0.35 0.64 0.45 0.0015 

Stress status × Cr 0.01 <0.0001 0.41 0.30 0.071 0.0005 

a-c Means within a column with different superscripts differ significantly (P<0.05).  

SEM: Standard error of the means. 
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Table 3: Effect of stress and chromium sources on serum glucose and lipids concentration (mg/dl). 

 
 بحث 

در این تحقیق تنش فیزیولوژیکی سبب کاهش غلظت      

و کورتیزول شد و در پایان دوره    T4، هورمون  T3هورمون  

پرندگان تحت تنش باالتر  و کورتیزول  T4 نیز غلظت  در 

با    T4و    T3بود.  همسو با نتایج این تحقیق کاهش غلظت  

است شده  گزارش  باال  دمای  در  کورتیکوسترون    افزایش 

(Ognik and Sembratowicz 2012)  .  ای دیگر در مطالعه

روز پس از اعمال تنش(    11و    7هم افزایش انسولین خون )

مقدار   کاهش  در    11)در روز    T3و  تنش(  اعمال  از  پس 

جوجه مصرفخون  با  که  گوشتی  گرم  میلی  30  های 

ها القاء شده  یکوسترون در کیلوگرم جیره تنش در آنکورت

 (. Lin et al. 2006aبود گزارش شده است )

هورمون       که  شده  مصرف   T3گزارش  در  مهمی  نقش 

تغییرات هورمونی   .  (Jingjing et al. 2015)خوراک دارد  

میدر جوجه رخ  تنش  در شرایط  که  گوشتی  با  دهد  های 

کلیه و  فوق   یغده  هیپوفیز،-هیپوتاالموسفعال شدن محور  

های استرس در طیور باعث تحریک پاسخ  ،سیستم عصبی

-مطالعات قبلی نشان داده است که غلظت تری    شود.می

جوجه  (T3)  تیرونینتی تنش  هایدر  است   تحت  ممکن 

Sources 
24 day 46 day 

HDL Triglyceride Cholestrol glucose HDL Triglyceride Cholestrol glucose 
Main effect         

Stress status         

No stress b41.56 b88.87 b73.19 b180.42 57.64 a88.32 144.22 189.67 
Stress a104.72 a134.59 a213.83 a261.87 46.09 b70.37 147.96 169.60 

SEM4 2.65 13.48 5.76 10.73 4.02 4.39 4.61 15.10 

Cr         

No additive 77.30 93.66 a156.89 192.11b 54.50 56.06c 138.03 184.91 

Cr-Met 72.23 104.83 b125.28 214.09b 50.21 103.56a 156.48 180.91 

Cr-Met (milled) 69.61 136.45 a148.36 257.23a 56.26 78.44b 142.34 171.75 

SEM 3.26 16.82 8.14 13.22 50.69 5.37 5.64 18.5 

Treatments         

No stress - No 

additive 47.98 b67.13 c86.98 b162.30 59.12 c55.02 123.69c 176.41 

No stress-Cr-Met 35.89 ab11.17 c69.72 b208.41 51.19 a138.08 150.49ab 221.23 

No stress-  Cr-

Met (milled) 
39.76 b82.83 c62.87 b170.54 61.81 bc71.67 158.47a 167.83 

Stress - No 

additive 
106.62 ab120.21 a226.80 b221.91 49.88 c56.88 152.36a 139.70 

Stress-Cr-Met 108.57 b93.50 b180.85 b219.77 49.22 bc69.04 162.46a 193.42 

Stress -Cr-Met 

(milled) 
99.47 a190.08 a233.84 a343.93 50.71 b85.21 126.19bc 175.67 

SEM 4.60 6.20 11.52 18.95 10.26 7.6 7.98 26.16 
P value 
Stress status <0.0001 0.03 <0.001 0.002 0.30 0.01 0.70 0.40 
Cr 0.27 0.21 0.01 0.01 0.80 0.0002 0.09 0.90 

Stress status × Cr 0.27 0.05 0.02 0.03 0.80 0.003 0.006 0.10 
a-c Means within a column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

SEM: Standard error of the means. 
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  در پایان دوره اثرات متقابل   .  کاهش یا بدون تغییر باقی بماند

میزا بر  کروم(  و  هورمون)تنش  غلظت  تیروئیدی  ن  های 

پرندگانی که تنش را تجربه کرده بود،   دار نبود، ولی درمعنی

غلظت   توانست  شده  آسیاب  متیونین  کروم  مصرف 

کننده دریافت  پرندگان  به  نسبت  را  جیرهکورتیزول  ی  ی 

-ی حاوی کروم متیونین به طور معنیبدون کروم و جیره

 .(P( )Table 2<0/ 05) دهدداری کاهش 

  افزودن   با  T4  و  T3  سرمی  افرایش غلظت   ای،مطالعه  در    

 .Sahin et al)شد    مشاهده  غذایی  رژیم  در  کروم  مکمل

کروم    مثبت   ی اثراتدهندهنشان  تواندمی  نتایج  این  .  (2002

باشد.    تنش  منفی  اثرات  کاهش  در   نقش   کروم  حرارتی 

  انسولین   فعالیت   تقویت   باعث  که   دارد  متابولیسم  در  مهمی

کروم، با کاهش سطح باالی انسولین و جلوگیری    . شودمی

از اکسیداسیون خودکار گلوکز، ممکن است به عنوان یک  

کنآنتی عمل  غیرمستقیم   .Toghyani et al)  داکسیدان 

  های غلظت هورمون   دیگر  ایمطالعه  با این حال در   .  (2012

T3  و  T4  های کروم کلراید  داری توسط مکملبه طور معنی

 .(Taha et al. 2013)  نگرفت  ثیر قرارأتحت ت

هورمون       غلظت  فیزیولوژیکی  تنش  تحقیق  این  در 

فعال   روزگی( افزایش داد.    46)  کورتیزول را در پایان دوره 

هیپوتاالموس محور  در  آدرنال-هیپوفیز-شدن  به   و  نتیجه 

غلظت  افزایش  آن  هورموندنبال  های  های 

  باشد. گلوکوکورتیوئیدی دو واکنش مهم حیوان به تنش می

غده که  کورتیکوئیدهای  بوده  کورتیزول  عمدتاً  آدرنال  ی 

به حیوان    باعت برانگیختگی تعادل فیزیزیولوژیکی شده و

 . (Elenkov 2002)دهد  توانایی مقاومت در برابر تنش را می

مطالعه در  تحقیق،  این  نتایج  با  با همسو  تنش،  اعمال    ای 

هیپوتاالموس   فعالیت    آدرنال  محور  –  هیپوفیز  –تحریک 

 Hu)  افزایش مشخص در سطح کورتیزول سرم شد  باعث

et al. 2010)  .    اما نتایجLin  ( نشان دادند 2006و همکاران )

غلظت کورتیکوسترون خون بین تیمارهایی که تحت تنش 

 .Lin et al) شاهد یکسان بود حرارتی قرار داشتند با گروه 

2006b)  .    اما در تحقیق حاضر القاء تنش با دگزامتازون در

تنش دوره  غلظت    24)  انتهای  کاهش  باعث  روزگی( 

شد. کورتیزول  هورمون  غلظت    پالسمایی 

تنش در  پاسخ  گلوکوکورتیکوئیدها  دو  مزمن  و  حاد  های 

این هورمون  دهند.  فاوت نشان میمت به    سطوح  در پاسخ 

می افزایش  حاد  مزمن تنش  تنش  در  افزایش  این  اما  یابد 

 .(Elvinger et al. 1991)شود مشاهده نمی

تح     این  توسط  قدر  شدیدی  فیزیولوژیکی  تنش  یق 

  کوتیزول   شد و کاهش سطح  ءاقدگزامتازون در پرندگان ال

دار و مدت زمان  قتواند به این دلیل باشد که ممیپالسما  

د  گرفتن  قرار  استفاده  آزمایش    گزامتازونمورد  این  در 

فیدب است  محور   کتوانسته  در  گلوکوکورتیکوئید  منفی 

به تنش افزایش  خ  پاس  آدرنال را در  -هیپوفیز   -هیپوتاالموس

گیرنده  دهد و اثر بر  کورتیکوسترون در مغز سبب  با  های 

مکانیسم شدن  کنندهفعال  مهار  کـورتیزول   یهای  ترشح 

هورمون    ،(Cole et al. 1982)  شده غلظت  نتیجه  در 

دهد  را  زولکورتی آزمایش،    ،کاهش  این  نتایج  با  همسو 

ام تزریق زیر جلدی  گون هنخ کاهش سطح کورتیکوسترون  

)  سطوح وزن میلی  1و    7/ 3،    7مختلف  کیلوگرم  بر  گرم 

  های گوشتی هفته در جوجه  کدگزامتازون به مدت ی  (بدن

است ش  گزار یافته    .(Li et al. 2009)  شده  این  با  اما  ها 

می نشان  که  مصرف  گزارشی  گرم میلی  30داد 

تغذیه در  کیلوگرم جیره  در  های  جوجه  یکورتیکوسترون 

درصدی غلظت   30هفته باعث افزایش    2گوشتی به مدت  

 ,.Hu et al)های گوشتی شد  کورتیکوسترون خون جوجه

-ز کرومدر این تحقیق استفاده ا    خوانی ندارد. هم  (2010

هورمون م غلظت  کاهش  باعث  شده  آسیاب  تیونین 

کاهش حساسیت     کورتیزول در پرندگان تحت تنش شد.

با استفاده از مکمل کروم، به کاهش   به تنش در حیوانات 

)  غلظت  است  داده شده  نسبت   Pechova andکورتیزول 

Pavlata 2007) . 

 دار فزایش معنیادر این تحقیق تنش فیزیولوژیکی باعث      

های قبلی در  غلظت گلوکز خون پرندگان شد که با گزارش

تنش   بررسی  در  کورتیکوسترون  از  استفاده  خصوص 

هم داشت  فیزیولوژیکی   Puvadolpirod and)خوانی 

Thaxton 2000, Gao et al. 2008)  .    تنش با افزایش غلظت
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  شده گلوکوکورتیکوئید در بدن موجب افزایش گلوکونئوژنز  

می خون  گلوکز  غلظت  افزایش  سبب  همچنین  که  شود.  

استرس فیزیزیولوژیکی باعث افزایش ترشح کاته کوالمین  

 Virden)  گرددمیشود که خود منجر به هیپرگلیسمی  می

and Kidd 2009)  .  مانند   رب  عالوه نوروژنیک  آمین  این، 

نفرین(، نورآدرنالین و گلوکوکورتیکوئیدها از  آدرنالین )اپی

گلیکوژن به گلوکز در کبد در انواع    یطریق تحریک تجزیه

پرندگانگونه می   های  خون  قند  افزایش  به  شوند  منجر 

(Virden and Kidd 2009;  Assenmacher 1973)  .   در

پاسخمطالعه در  مرغای،  تخمهای  با های  تنش،  به  گذار 

کورتیکوسترون،   ACTHافزایش   غظت  پالسما  سطح  در 

 Odihambo Mumma et) گلوکز و کلسترول افزایش یافت  

al. 2006)  .  نتایج این  با  تضاد  که    شده است گزارش    در 

معنی کاهش  باعث  فیزیولوژیکی  گلوکز  تنش  غلظت  دار 

 . (Berenjian et al. 2018)   شودخون در بلدرچین ژاپنی می

باعث   دگزامتازون  توسط  تنش  القاء  حاضر  تحقیق  در 

ش مقدار کلسترول،  افزای  افزایش میزان لیپیدهای سرم شد.  

هایی تحت تأثیر دگزامتازون در موش  HDLگلیسرید و  تری

ها با جراحی برداشته شده بود گزارش  آدرنال آن  یکه غده

 .Cole et al)های این تحقیق مطابقت دارد  شده که با داده

ها در پرندگان تا حد  اختالل در متابولیسم چربی  .  (1982

زیادی به عامل ایجاد کننده تنش که پرنده در معرض آن 

مختلف   منابع  از  که  گونه  آن  و  است  مرتبط  گرفته  قرار 

های چربی تحت تأثیر نوع گونه  آید تغییر بر فراسنجهبرمی

می در    .  (Ognik and Sembratowicz 2012)باشد  نیز 

های ژاپنی انجام گرفت القاء تنش  ای که با بلدرچینمطالعه

شد  سرم  لیپیدهای  کاهش  باعث  دگزامتازون   توسط 

(Berenjian et al. 2018).      رابطه گزارش شده در همین 

سطو  از  استفاده  که  در است  کروم  پیکولینات  مختلف  ح 

های گوشتی باعث افزایش سطوح کلسترول  جوجه  یجیره

نشان داده شده    .  (Lee et al. 2003)در خون شد    HDLو  

از که استفاده  آلی و معدنی )کروم  است  -مقادیر مختلف 

های گوشتی  کلرید( مکمل کروم بر پارامترهای خون جوجه

مکمل آلی کروم متیونین باعث کاهش    تحت تنش تحت،

 Moeini)  شودهای خونی می اثرات منفی تنش برمتابولیت 

et al. 2011)  .  تواند به این علت باشد که زیست  این امر می

کروم  و  است  معدنی  کروم  از  باالتر  آلی  کروم  فراهمی 

  تری دارد عدنی به علت تشکیل کیالت قدرت جذب پایینم

(Sirirat et al. 2012)  .    با خون  کلسترول  مقدار  کاهش 

های تحت تنش در توافق  متیونین در جوجه-مصرف کروم

در تحقیق دیگری    بود.    (Moeini et al. 2011)با نتایج قبلی  

جوجه در  خون  کلسترول  غلظت  تنش  هم  تحت  های 

حرارتی به صورت خطی با افزایش سطوح مختلف کروم 

چندین تحقیق    .  (Sahin et al. 2002)  در جیره کاهش یافت 

می نشان  که  دارند  مصرف  وجود  مختلف  دهند  سطوح 

گلیسرید سرم تری  و  تواند مقدار کلسترولمکمل کروم می

 Ebrahimnazhad)را افزایش  و غلظت پروتئین    را کاهش

and Ghanbari 2014)    مقدار دهد    HDLو  افزایش  را 

(Moeini et al. 2011)  .  نقش کروم در   تواند بهاین اثر می

های  ساختمان کرومودولین مربوط باشد که با اثر بر گیرنده

های انسولین در سطح سلول جریان گلوکز را به داخل سلول

افزایش می کروم سنتز چربی در بافت    دهد.  بافت چربی 

 Moeini)دهد  چربی را افزایش و آزاد شدن آن را کاهش می

et al. 2011)  .    در واقع کروم باعث افزایش فعالیت انسولین

تنظیم میمی را  متابولیسم چربی  که  در سطوح    کند.  شود 

-شود و در سلولباالی انسولین، گلوکز به چربی تبدیل می

می ذخیره  چربی  تنظیم   شود.  های  برای  انسولین  قابلیت 

خون و متابولیسم لیپید وابسته به اتصال این میزان گلوکز در  

گیرنده به  در هورمون  که  است  پانکراس  در  خاصی  های 

های محیطی مثل بافت چربی، عضالت و  بسیاری از بافت 

می یافت  وکبد  گیرنده  شود  تعداد  افزایش  های همچنین 

های هدف است، کروم نیز انسولین واقعی موجود در سلول

یابد که،  های آن افزایش میبه گیرندهاتصال واقعی انسولین  

گلیسرید سرم کاهش غلظت تری  منجر به کاهش قند خون و 

همسو با نتیج این تحقیق گزارش دادند که غلظت      شود.می

کروم مختلف  های گوشتی که از منابع  گلوکز سرم در جوجه

یافته است تغذیه شده کاهش     .(Moeini et al. 2011)  اند، 

مطالعه از سطوح مختلف  ایدر  استفاده  که  ، گزارش شده 



 سيده خوشقدم حسينی، سيدداود شریفی و همكاران

  1399 زمستان، 4نشریه دامپزشكي ایران، دوره شانزدهم، شماره      32

گلوکز  متیونین مقدار-کروم کاهش    پالسما را  کلسترول و 

تری اما  کرومداد،  مختلف  سطوح  تأثیر  تحت  - گلیسرید 

نگرفت   متیونین  Mirfendereski and Jahanian)  قرار 

نشان می.   (2015 که  دارند  نیز وجود  گزارشاتی  دهند  اما 

افزودن کروم کلراید در جیره اثری بر غلظت کل کلسترول 

 . (Uyanik et al. 2002)گلیسرید خون ندارد و تری

کروم از منابع    ppb 2000ل، افزودن  بر اساس نتایج حاص    

اثرات تنش فیزیولوژیکی بر غلظت   مختلف باعث کاهش 

ها و کلسترول در پرندگان تحت تنش فیزیولوژیک  هورمون

 شود. می
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Abstract 

    In poultry farms, the stresses are inevitable, therefore, it is very necessary to achieve an 

efficient and practical way to control and reduce its negatives effects. Thus, this study was 

conducted to evaluate the effects of different sources of chromium on thyroid hormones and 

some blood parameters of broiler chicks under physiological stress conditions. A total of 216 

one day old Ross broiler chicks (male) were used in a 3 × 2 factorial arrangement with two 

stress conditions (no stress, stress) and three levels of additive (no Additive, 2000ppb 

chromium-methionine, and 2000ppb chrome-methionine mill) in a completely randomized 

design with 6 treatments, 3 replicates and 12 bird per each. Dexamethasone was added to the 

diet (1.5 mg/kg diet) during 24-18 days of age to induce physiological stress. The birds were 

fed with chromium diets from 18 d until the end of the experiment. Blood samples were taken 

at 24 and 46 days of age via brachial vein and then analyzed for blood glucose, lipids, cortisol, 

thyroxine (T4) and thyroid iodothyronine (T3). Physiological stress reduced the concentration 

of thyroid hormones, glucose, serum lipids and cortisol hormones. In stressed birds, the use of 

chrome methionine diet significantly reduced cholesterol of serum. Chromium supplementing 

diet increased thyroxine (T4) concentration. Dietary chromium methionine significantly 

decreased cortisol concentrations of serum. Based on the results, adding chromium ppb 2000 

from various sources reduces the effects of physiological stress on thyroid hormones and 

cholesterol concentrations in the serum of birds under physiological stress. 
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