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کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری
مهدی افتخاری ،1مسعود مستشاری محصص 2و محمدحسین هادی تواتری

3

چکیده
عنصر کروم از معدود عناصری میباشد که در ویرایش هفتم احتیاجات غذایی گاوهای شیری
نیازی برای آن درج نشده است ،ولی در دو دهه اخیر به طور ویژهای در کانون تحقیقات بوده است و
نقش آن در متابولیسم گلوکز در گاوهای شیری به طور خاص مورد تحقیق قرار گرفته است .این عنصر
در جدول تناوبی در گروه ششم فلزات انتقالی قرار گرفته است و فرم سه ظرفیتی آن از نظر بیولوژیکی
فعال میباشد .اثرات متابولیسمی این عنصر از طریق اثر بر فعالیت انسولین و از طریق ترکیبی به نام
کرومودولین صورت میگیرد .نتایج تحقیقات نشان میدهد استفاده از این عنصر در جیره گاوهای شیری
و به ویژه در شرایط تنش نظیر بازه زمانی پیرامون زایمان میتواند منجر به اثرات مثبتی در تولید ،تولید
مثل و سالمتی حیوان گردد .عنصر کروم معموالً اثرات متابولیکی خود را پس از جذب اعمال نموده و
در سطح دستگاه گوارش اثری از خود نشان نمیدهد.
واژههای کلیدی :دوره انتقال ،کروم ،متابولیسم
مقدمه

 1411که کروم به عنوان بخش پایداری از بافت

بررسی نقش کروم در متابولیسم گلوکز

گیاه و حیوان شناسایی گردید ،این عنصر به

قدمتی طوالنی دارد و به دوران باستان بر

عنوان موضوع مهمی مدنظر نبود ( .)22براساس

میگردد .ساکنان بینالنهرین باستان فهمیده

انتشارات کمیته تحقیقات بینالمللی در طول

بودند که تغییر جیره افراد مبتال به دیابت از آرد

نیمه دوم قرن بیستم ،کروم توسط بسیاری از

گندم به آرد جو در مدیریت بیماری منافعی

متخصصین تغذیه برای انسان و حیوانات

دارد .امروزه محققین دریافتهاند این محاسن به

آزمایشگاهی و حیوانات اهلی به عنوان ماده

محتوای کروم جو بر میگردد ( .)11تا سال

مغذی ضروری تشخیص داده شد .کوران در

 2استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 1عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 3عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

21

کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری

سال  1491پیوندی را میان کروم و متابولیسم

ظرفیتی ( )+6میباشد و جایگاه این عنصر در

لیپید نشان داد .در آن مطالعه متابولیسم لیپید در

جدول تناوبی گروه هشتم واسطه میباشد و

موشهای آزمایشگاهی تغذیه شده با خوراک

کروم عنصر اول این گروه میباشد .کروم در

تجاری(پیورینا ،)1تغییراتی را نشان داد.

طبیعت و سیستمهای بیولوژیکی ابتدا به شکل

یافتههای این تحقیق نشان داد که کروم سه

کروم سه ظرفیتی یافت میشود ( .)20کروم سه

ظرفیتی سنتز کلسترول و اسیدهای چرب را

ظرفیتی احتماالً پایدارترین فرم اکسیدانی کروم

توسط کبد موشهای آزمایشگاهی از استات

میباشد و بیشترین اهمیت را در سیستمهای

نشاندار تشویق مینماید ( .)21در سال 1494

بیولوژیکی دارد (شیلز .)1441 ،پس از چندین

شوارتز و مرتز شاهد عدم تحمل گلوکز در

دهه تحقیق اینگونه پنداشته میشود که این

موشهای آزمایشگاهی تغذیه شده با خوراک

شکل از کروم سرطانزا نبوده و برای مصرف

تجاری مشابه (پیورینا) بودند .پس از

مناسب میباشد .ضمناً در تغذیه انسان و دام

جستجوهای بسیار طوالنی و پرزحمت برای

اکسید کروم ( )Cr2O3به طور گستردهای به

ویتامین یا ماده معدنی گمشده ،آنها کشف

عنوان نشانگر جهت تعیین قابلیت هضم استفاده

کردند پیورینا از نظر کروم سه ظرفیتی کمبود

میشود (.)22

دارد .این احتماالً اولین شاهد از نقش کروم در
متابولیسم گلوکز میباشد ( .)21با این حال تا

منابع و سمیت کروم

به امروز تنها دام اهلی که میزان نیاز کروم آن

علوفه و تولیدات جنبی خوراکی نسبت به

مشخص شده خوک و در سطح  0/2پی پی ام

غالت و کنجالههای پروتئینی گیاهی از نظر

است ( .)14در زمینه تغذیه گاوهای شیری

محتوای کروم غنیتر هستند .تولیدات جنبی

نتیجه مطالعات انجام شده نیز حاکی از اثرات

حیوانی و مخمر آبجو منابع عالی کروم هستند.

مثبت استفاده از منابع کروم در تغذیه و

با این حال ،آنها فقط حاوی  0/63-1میلیگرم

متابولیسم گاوهای شیری میباشد (.)23 ،12

کروم در کیلوگرم هستند ( .)13اگرچه سطوح
کروم در علوفه سیلو شده ذرت میتواند به
اندازه  2/03میلیگرم در کیلوگرم باشد ،ولی

شیمی کروم
عدد اکسیداسیون کروم از  -2تا  +6متغییر

قابلیت دسترسی کروم در مواد خوراکی مورد

میباشد .معمولیترین وضعیت اکسیدانی ،کروم

تغذیه در نشخوارکنندگان بسیار کم میباشد

دو ظرفیتی ( ،)+2سه ظرفیتی ( ،)+3و شش

( .)6دلیل اولیه پایین بودن زیست فراهمی کروم

Purina

1
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در این مواد این است که بیشتر کروم مواد

تأثیر قرار میدهد و تامین میزان کافی کروم در

خوراکی احتماالً در نتیجه آلودهشدن در اثر

جیره با استفاده از سطوحی نظیر  0/01میلیگرم

تماس با سطوح فلزی حاوی کروم میباشد

به ازای هر کیلوگرم از وزن متابولیکی بدن

( .)20بنابراین در هنگام تعیین ارزش

میتواند سبب آثار مثبتی در عملکرد دام گردد

بیولوژیکی ،تعیین کل کروم در ماده خوراکی

(.)23

ارزش کمی دارد ( .)19به استثنای زیست
فراهمی کروم در مخمر آبجو و تولیدات جنبی

نقش کروم در متابولیسم گلوکز

حیوانات ،چون جیره حیوانات نشخوارکننده

کروم ماده مغذی ضروری است که عمل

(گوشتی) اصوالً از دانههای غالت تشکیل شده

انسولین را ممکن میسازد و اثرات خود را بر

است و میزان مخمر آبجو و کنجالههای

متابولیسم از طریق فعال کردن عمل انسولین

پروتئینی حیوانی در آنها صفر یا ناچیز است؛

اعمال مینماید ( .)21به دلیل این نقش ،کروم

معموالً جیره این حیوانات از نظر کروم کمبود

در نهایت متابولیسم کربوهیدرات ،لیپید و

دارد ( .)11مسمومیت با کروم در مواد خوراکی

پروتئین را تحت تأثیر قرار میدهد .طبیعت

طبیعی و فرآوردههای فرعی بسیار غیر محتمل

شیمیایی عکسالعمل بین کروم و انسولین

است .در گاو عالئم مسمومیت با کروم شامل

تاکنون به طور کامل توضیح داده نشده است .با

زخم شکمبه و شیردان ،افزایش غلظت کروم در

این حال فرضیه مورد توافق این است که کروم

خون و جگر ،درماتیت و التهاب ریه میباشد

ممکن است ساخت یک مولکول ممکن کننده

( .)11این عالئم در مسمومیت با کروم شش

عمل انسولین را تنظیم نماید ( .)22مطالعات

ظرفیتی دیده میشود.

اولیه فعالیت کروم در ارگانیزمهای حیوان را با
یک ماده به نام عامل تحمل گلوکز مرتبط

نیاز کروم

دانستهاند که ماده فعال آن کروم میباشد (.)26

بهطور سنتی فرض بر این است که

با اینحال مطالعات بیشتر در مورد عامل تحمل

جیرههای معمولی که در تغذیه حیوانات اهلی

گلوکز مشخص کرد که فعالیت این عامل با

مصرف میشود حاوی سطوح کافی کروم در

محتوای کروم آن همبستگی ندارد ( .)21اخیراً

جهت رفع احتیاجات دام میباشد .با اینحال

بیشتر توجهات به سمت کرومودولین منعطف

در طول دو دهه گذشته تعدادی از مطالعات در

گردیده است .در دهه  1410وادا و همکاران

گاوهای شیری و سایر گونهها نشان دادهاند

گزارش کردند که موفق به جداسازی الیگوپپتید

مکمل کروم متابولیسم و تولید حیوان را تحت

متصل به کروم به نام ماده متصل شونده به کروم
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با وزن مولکولی کم 1یا ماده گیرنده 2یا همان

و باعث حفظ شکل فعال آنها و کمک به انتقال

کرومودولین گردیدهاند .وزن مولکولی این

پیام انسولین 3میگردد .زمانی که غلظت

الیگوپپتید تقریباً  1900دالتون میباشد و از

انسولین در خون افت پیدا میکند و انتقال پیام

چهار نوع باقیمانده اسید آمینه (گلیسین،

گیرنده قطع میشود ،کرومودولین از سلولها

سیستئین ،گلوتامات و آسپارتات) تشکیل شده

حذف میشود .از دست رفتن کرومودولین از

است .با وجود وزن مولکولی کم آن،

سلولها با افزایش غلظت کروم در ادرار پس از

کرومودولین با چهار اکی واالن از یونهای

مصرف کربوهیدراتها در توافق است (.)2

کروم در یک ترکیب چهار هستهای ترکیب
اثرات کروم در تغذیه گاوهای شیری

میگردد .مکانیزم فرضی عمل کرومودولین
توسط وینسنت در سال  2000توضیح داده شده

یکی از عوامل مؤثر بر اثرات کروم ،استرس

است (شکل  .)1بدین صورت که افزایش

وارده به حیوان میباشد .در هنگام تنش (همانند

غلظت گلوکز منجر به آزادسازی سریع انسولین

تنش اواخر آبستنی و اوایل شیردهی ،تنش

به داخل خون میگردد .انسولین با یک زیر

گرمایی و  )...نیاز به عنصر کروم افزایش می-

بخش آلفا خارجی گیرنده انسولین متصل

یابد .این حالت ممکن است با نقش کروم در

میگردد و سبب تغییر شکل آن میگردد .گیرنده

تسهیل عمل انسولین در ارتباط باشد .هنگامی

باقیمانده تیروزین را در بخش داخلی زیر واحد

که غلظت کورتیزول سرم خون باالتر است،

بتا خود اتوفسفریله میکند و گیرنده را به یک

گلوکز بیشتری مورد نیاز سلولها میباشد .این

کیناز فعال تبدیل میکند .کرومودولین به شکل

امر سبب افزایش مصرف گلوکز و در ادامه

غیر فعال خود (آپوکرومودولین) در سیتوزول

افزایش ترشح کروم در ادرار و تخلیه کروم بدن

سلولهای حساس به انسولین ذخیره میگردد

میگردد .کروم از دست رفته بایستی با مکمل

( .)39افزایش غلظت انسولین پالسما خون

کروم جایگزین گردد ،در غیر اینصورت ممکن

سبب جابهجایی کروم از خون به سمت سلول-

است ورود گلوکز به خاطر کمبود کروم دچار

های وابسته به انسولین میگردد ( .)16پس از

نقص شود .به بیان دیگر وقتی عامل استرس

ورود به سلول چهار یون کروم ( )Cr3+با

وجود ندارد تقاضای بدن برای کروم افزایش

آپوکرومودولین متصل میشوند و تولید

نمییابد و استفاده از مکمل کروم ضرورتی

هولوکرومودولین میکنند .این ترکیب جدید به

ندارد.

گیرندههای حساس به انسولین متصل میشود
Low Molecular Weight Chromium-LMWCr
Binding substance

1

Insulin signaling

2
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انسولین میباشد ،مصرف گلوکز را توسط

 -9مصرف خوراک و تولید
استفاده از مکمل کروم در برخی آزمایشات

بافتهای محیطی کاهش میدهد ( .)2کاهش

سبب افزایش (12و )23و در برخی دیگر روی

مصرف گلوکز توسط بافتهای محیطی منجر

مصرف ماده خشک اثری نداشته است ( 36و

به افزایش بسیج بافتهای بدن به خاطر تالش

 .)24در مطالعهای که روی سطح کربوهیدرات-

حیوان جهت برآوردن احتیاجات نیازهای

های غیر الیافی و استفاده از مکمل کروم در

انرژی میگردد ( .)12کاهش غلظت اسیدهای

دوره قبل از زایش انجام گرفت ،استفاده از

چرب غیر استریفه خون میتواند تاحدی به

مکمل کروم متیونین روی ماده خشک مصرفی

افزایش مصرف ماده خشک که اغلب در پاسخ

و یا ماده خشک مصرفی به صورت درصدی از

به استفاده از مکمل کروم بعد از زایش مشاهده

وزن بدن در قبل از زایش اثری نداشت .با این-

میشود ،نسبت داده شود ( 36و  .)12در

حال استفاده از مکمل کروم بعد از زایش سبب

تحقیقی استفاده ازمکمل کروم متیونین (سطوح

افزایش ماده خشک مصرفی گاوهای شیری پس

صفر 0/03 ،و 0/06میلیگرم به ازای هرکیلوگرم

از زایش گردید و تولید شیر تحت تأثیر استفاده

وزن متابولیکی بدن) اثری روی سطح اسیدهای

از مکمل کروم افزایش یافت ولی ترکیبات شیر

چرب غیراسترسفه خون،

بتاهیدروکسی

تحت تأثیر قرار نگرفت ( .)24در برخی از

بوتیریک اسید ،انسولین یا نسبت انسولین به

مطالعات دلیل اثرات مثبت استفاده از کروم،

گلوکاگون ،گلوکز به انسولین ،یا نسبت انسولین

کمبود کروم جیره اعالم شده است.

به اسیدهای چرب غیر استریفه خون در قبل از
زایش نداشت .ولی دامهای تغذیه شده با سطح
 0/03میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

 -2پارامترهای خونی
مزیت دیگر استفاده از کروم کاهش سطح

متابولیکی بدن غلظت گلوکز و گلوکاگون

اسیدهای چرب غیر استریفه خون میباشد (،12

بیشتری در خون خود داشتند .استفاده از مکمل

 .)9افزایش سطح اسیدهای چرب غیر استریفه

کروم قبل از زایش اثری روی گلوکز ،اسیدهای

خون با افزایش خطر ناهنجاریهای متابولیکی

چرب غیراسترسفه خون ،بتاهیدروکسی یا

در قبل از زایش همراه میباشد ( .)11کاهش

غلظت انسولین پالسما ،یا نسبت انسولین به

غلظت اسیدهای چرب غیر استریفه خون در

گلوکاگون پس از زایش نداشت ( .)30برخالف

هنگام استفاده از مکمل کروم ممکن است تا

سایرین یانگ و همکاران ( )1446گزارش

حدی مربوط به کاهش سطح کورتیزول خون

نمودند گاوهایی که مکمل کروم دریافت کرده

باشد ( 1و  .)1چون کورتیزول آنتاگونیست

بودنــد سطح اسیــدهای چرب غیر استــریفه
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شکل  -1مکانیزم عمل کروم

باالتری در پالسمای خون خود در هشت هفته

افزایش دهد .با این حال مکانیزمی برای این

پس از زایش داشتند که این احتماالً به دلیل

انتقال گزارش نشده است.

تولید شیر باالتر بود .استفاده از مکمل کروم در

 -9متابولیتهای شکمبهای

جیره ممکن است از تولید بتاهیدروکسی

در مطالعه بیسانگ و همکاران ()2001

بوتیرات پالسما جلوگیری نماید و/یا نرخ

استفاده از مکمل پروپیونات کروم اثری روی

زدودگی بتاهیدروکسی بوتیرات از خون افزایش

غلظت مجموع اسیدهای چرب فرار و تکتک

مییابد که این امر در مطالعات بیسانگ و

اسیدهای چرب فرار نداشت .نتایج حاکی از

همکاران ( ،)1446یانگ و همکاران ()1446

عدم اثر تعیینکنده مکمل کروم بر فعالیت

مورد تایید قرار گرفته است.

میکروبی بود.

در مطالعه بیسانگ و همکاران ()2001
استفاده از مکمل کروم اثری روی میانگین کلی

 -4تولید مثل

غلظت تریگلیسرید سرم نداشت .ولی
تریگلیسرید کبدی تحت تأثیر آن کاهش یافت.

مطالعات محدودی نشان میدهند که مکمل

نتایج حاکی از آن است که کروم بالقوه میتواند

کروم ممکن است تولید مثل در گاو را بهبود

انتقال تریگلیسرید از کبد به داخل خون را

بخشد .استفاده از مکمل کروم در یکی از دو
آزمایش در گاوهای شیری زایش اول ،تعداد
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روزهای باز را کاهش داد ،ولی در گاوهای

شد ( 9و  .)12ولی در بعضی دیگر اثری نداشت

زایش چندم اثری نداشت ( .)36نرخ آبستنی در

( .)30گاوهای شیری تغذیه شده با مکمل

گاوهای شیری در حال چرا که مکمل کروم

پیکولینات کروم نسبت به گروه شاهد در  3و

مصرف کرده بودند نسبت به گروه شاهد باالتر

 30روز پس از زایش غلظت کمتری از

استالوت و همکاران

بتاهیدروکسی بوتیرات در پالسمای خون خود

( )2006که روی گاوهای گوشتی انجام شد،

داشتند .همچنین غلظت تریگلیسریدکبدی در

گاوهای تغذیه شده با مکمل کروم نرخ آبستنی

گاوهای تغذیه شده با مکمل کروم در  30روز

باالتری داشتند و استفاده از مکمل کروم سبب

پس از زایش کمتر بود ( .)3مکمل کروم روی

کاهش وزن در گاهای جوان شد.

موارد بالینی کتور در گاوهای شیرده که

بود ( .)9در مطالعه

مشکالت سالمتی داشتند اثری نداشت (36 ،4
و .)24

 -1ایمنی و سالمتی
مطالعاتی که اثرات کروم جیره را بر سالمتی
گاوهای

شیری

مورد

آزمون

نتیجه گیری

قرار

میدهند ،محدود میباشند .استفاده از  3/9میلی

کروم عنصری است که میتواند به عنوان

گرم کروم در روز (پیکولینات کروم) در طول 4

بخشی ضروری در جیره گاوهای شیری به ویژه

هفته آبستنی وقوع جفتماندگی را در یک گله

در شرایط تنش همانند زمان زایش مورد استفاده

گاو شیری با جفت ماندگی زیاد ،از  ٪96به ٪16

قرار گیرد .این عنصر از طریق فعالسازی

کاهش داد ( .)32مکمل کروم (کیلیت اسید

کرومودولین ،با تسهیل فعالیت انسولین و

آمینه) قبل از زایش و در طول  16هفته اول

افزایش حساسیت بافتها نسبت به آن سبب اثر

شیردهی اثری روی سالمت غده پستانی نداشت

بر متابولیسم حیوان میگردد .اترات کروم عمدتاً

(.)1

به از جذب مشاهده میگردد و در حین هضم
کروم ممکن است وقوع کتوز را با افزایش

در دستگاه گوارش اثرات مشهودی ندارد .نتایج

حساسیت به انسولین کاهش دهد .انسولین

برخی از مطالعات نشان میدهد استفاده از

هورمونی آنابولیک است که لیپوژنز را تشویق

مکمل کروم دارای اثرات مثبتی بر تولید مثل و

نموده و از لیپولیز ممانعت میکند .در برخی از

شاخصهای مرتبط با سالمتی و ایمنی دارد.

مطالعات استفاده از کروم متیونین در گاوهای
شیری سبب کاهش اسیدهای چرب غیر فرار در
گردش خون در هفت تا  10روز قبل از زایش
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Chromium and its role in glucose metabolism and nutrition of dairy cows
M. Eftekhari, M. Mostashari, M. Hadi Tavatori
Abstract
Chromium is an element that there is no report for its requirement in dairy cattle, but
in two last decades, it is considered as a new research field in cattle nutrition and its roles
on nutrition and glucose metabolism in dairy cows were studied. This element is in sixth
group in transition metals of periodic table and the form of +3 is biologically active. The
effects of chromium in the metabolism is mediated through insulin activity and by a
compound named chromodulin. The results of research indicated that the use of this
element in the diet of dairy cows has in positive effects in production, reproduction and
metabolism especially in stress situations especially around parturition. Based on
researches Chromium usually exerts its metabolic effects post absorption and it hasn’t
any effect on the level of gastrointestinal tract.
Key words: Transition period, Chromium, Metabolism
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