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هاي تأثیر استفاده از مکمل موننسین، کروم و ترکیب آنها بر برخی از فراسنجه
هاي کبدي و انسولین در گاوهاي شیري نزدیک زایشخونی، آنزیم

3و مهدي کاظمی بنچناري2، مهدي خدایی مطلق1مهرنوش قندهاري

دانشگاه اراكکشاورزي و منایع طبیعی،، دانشکده آموخته کارشناسی ارشد و دانشیار، گروه علوم دامیدانش-3و 1
)m-motlagh@araku.ac.ir(نویسنده مسوول: دانشگاه اراك، دانشکده کشاورزي و منایع طبیعی،دانشیار، گروه علوم دامی-2

23/2/97تاریخ پذیرش:14/1/97تاریخ دریافت: 

چکیده
) در دوره انتقال جهت بررسی اثر استفاده از 8/3زا  (با میانگین زایش ري چند شکمرأس گاو شی30در پژوهش حاضر 

هاي خونی در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار استفاده شد. هاي موننسین، کروم و اثر مشترك آنها بر فراسنجهمکمل
گرم در میلی03/0) تیمار با مصرف کروم (3)؛ م در روزگرمیلی400) تیمار با مصرف موننسین (2) تیمار شاهد؛ 1تیمارها شامل: 

ازايبهگرم میلی03/0گرم مکمل موننسین به همراه میلی400موننسین (-) تیمار با مصرف کروم4ن) و کیلوگرم وزن متابولیکی بد
رتات آمینو ترانسفراز)، گلوکز، هاي کبدي (آلکالین فسفاتاز و آسپاهاي خونی شامل آنزیم). فراسنجهکیلوگرم وزن متابولیکی بدن

مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که غلظت ) BHBA(هورمون انسولین، پروتئین کل، آلبومین و بتاهیدروکسی بوتیرات 
در گاوهاي BHBA). غلظت p<05/0هاي آزمایشی قرار نگرفتند (تأثیر جیرهو گلوکز) تحتBHBAهاي سرم خون (به جز فراسنجه

). غلظت >05/0pداري نشان دادند (موننسین در زمان قبل از زایش نسبت به جیره شاهد کاهش معنی- کننده کروم، کرومیافتدر
). بر >05/0pداري نشان دادند (کننده موننسین در زمان قبل از زایش نسبت به جیره شاهد افزایش معنیگلوکز در گاوهاي دریافت

شده است که در صورت مصرف جیره داراي ترکیب مشترك موننسین به همراه کروم اساس نتایج این آزمایش نشان داده
ساز  گلوکز و وضعیت انرژي در دوره پا به ماه در گاوهاي چند شکم زا داشته باشد.وتواند تأثیر مثبت در بهبود سوختمی

کلیدي: کروم، موننسین، فراسنجه خونی و دوره انتقالهايواژه

مقدمه
تنظیمات متابولیکی بسیاري ،هاگاوانتقال،دورهطولدر

براي پشتیبانی انتقال از دوره بارداري به شیردهی انجام 
ها قبل از زایش تحت تأثیرات بسیار زیاد ). گاو25دهند (می

سازي شرایط فیزیولوژي بدن در زمان متابولیکی، براي آماده
)، عالوه 35گیرند (پس از زایش و زمان شیردهی قرار می

هاي شیري بیش از توانایی خود براي مصرف انرژي، براین گاو
کنند در نتیجه در اوایل شیردهی در باالنس شیر تولید می

که ممکن است موجب )13گیرند (منفی انرژي قرار می
در افزایش نرخ حذف کاهش ماندگاري دام در گله شده و

طی بکارگیري در چنین شرای).16ثر باشد (ؤگاوهاي شیري م
هاي مدیریتی سبب کاهش مشکالت در دوره انتقال روش

هاي اخیر موننسین براي کمک به در سال)، که 19شود (می
منفی انرژي که احتماالًتوازنکاهش اثر حل این مشکالت و 

عمل کمبههاي گلوکوژنیک شسازتولید پیشءاز طریق ارتقا
ز یونوفرهاي ). موننسین ا8،9شود (کند استفاده میمی

نامکربوکسیلیک است که توسط یک گونه به
). 14(شود طور طبیعی تولید میاسترپتومایسزکیناموننسین به

اثرات موننسین در درجه اول روي متابولیسم شکمبه است 
هاي ).  موننسین اثر عمیقی روي متابولیسم انرژي در گاو35(

رب اسیدهاي چ،BHBA1دوره انتقال دارد و سبب کاهش 
شود ، استات و افزایش گلوکز می)NEFA(آزاد غیراستریفه

و مصرف ماده خشک را موننسین شیر تولیدي را افزایش. )7(
پیونات به و). موننسین سبب افزایش پر9دهد (کاهش می

کروم باعث کاهش ). 36(شوداستات در داخل شکمبه می
، ساز پس از زایش مانند: کبد چرب، کتوزواختالالت سوخت

شود اما جایی شیردان، تب شیر و اسیدوز میماندگی، جابهجفت

). بدون کروم 26باشد (سازو کار دقیق اثر کروم مشخص نمی
بین ).35اثر نشان داده شده است (کوفاکتور تحمل گلوکز بی

تحقیقات در مورد کروم مورد نیاز براي نشخوارکنندگان 
گیري شده است که هایی وجود دارد اما در کل نتیجهتناقض

تنش و در زمانتواند براي سالمتی میمکمل کروم جیره
هاي کروم )، مکمل34براي نشخوارکنندگان مفید باشد (

NEFAو متعاقباً ممکن است فعالیت انسولین را افزایش دهد
) کبدي را کاهش دهد و تحمل TGگلیسیرید (و غلظت تري

).35را بهبود بخشد () TG(گلوکز
) گزارش کردند کروم بر غلظت 15و همکاران (هیرالی

BHBA .تواند دوره انتقال نامناسب میاثرگذار نبوده است
هاي متابولیکی و دیگر مسائل مربوط به ریسک بیماري

کاهش تولید و کاهش عملکرد تولید مثلی را افزایش سالمت،
).4،29دهد و متعاقباً سبب کاهش سود شود (

موننسین بر بهبود وضعیت حیوان در با توجه به اینکه 
دوره انتقال تاثیر مثبت داشته است و همچنین مکمل کروم 

تواند در متابولیسم گلوکز نقش داشته باشد این پژوهش به می
.مکمل انجام گرفتدنبال بررسی اثر متقابل این دو 

هامواد و روش
این تحقیق در گروه علوم دامی دانشگاه اراك طراحی و 

گاو آبستن رأس 30براي انجام این آزمایش تعداد اجرا شد. 
)  با میانگین سن 8/3(میانگین زایش زا انتظار زایش چند شکم

این ، تیمار تقسیم شدندچهارو سپس در انتخابسال 9/3
آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با تکرار نامتعادل انجام 

.شد

1- Beta_hydroxy butyric acid

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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54.......... .......................................................هاي کبدي و انسولینهاي خونی، آنزیمتأثیر استفاده از مکمل موننسین، کروم و ترکیب آنها بر برخی از فراسنجه

نشان داده شده 1یش در جدول جیره به کار رفته در این آزما
هاي آزمایشی در این پژوهش عبارت بودند از:جیرهاست.

جیره پایه انتظار زایش براي تیمار شاهد  -1
گــرم در روز میلــی400جیــره پایــه انتظــار زایــش حــاوي -2

مکمل موننسین به ازاي هر رأس دام  
ــاوي   -3 ــش ح ــار زای ــه انتظ ــره پای ــی03/0جی ــرم در میل گ

وزن متابولیکی بدن مکمل کرومکیلوگرم

گـرم مکمـل   میلـی 400جیره پایـه انتظـار زایـش حـاوي     -4
ــراه   ــه هم ــین ب ــی03/0موننس ــوگرم وزن  میل ــر کیل ــرم ب گ

.متابولیکی بدن مکمل کروم
ظهــر ازبعـد 6صـبح و  6جیـره انتظـار زایـش در دو نوبـت     

هـا بـا مقـداري    شـد. مکمـل  هـا داده  بـه دام TMRبه صورت 
ــه ــره ب ــوراك در  از جی ــوط شــده و روي خ ــل مخل طــور کام

سرتاسـر آخــور بــه صــورت تقریبــاً یــک دســت ریختــه شــده  
.است

اجزاي جیره غذایی (درصد) و ترکیب شیمیایی- 1جدول 
Table 1. Ingredient composition of the diets before and after calving (percentage)

تازه زاانتظار زایشمواد خوراکی
17/2225آسیاب شدهجو 

85/125سبوس گندم
22/1210ذرت آسیاب شده

3/88کنجاله سویا
5/45دانهکنجاله پنبه
8/12پودر ماهی
95/01پودر چربی

5/1-سدیم بی کربنات 
5/0-دي کلسیم فسفات

5/0-کربنات کلسیم
5/0-نمک

128/12مکمل ویتامینی معدنی
2/2924شدهیونجه خرد 

7/615ذرت سیلو شده
مواد مغذي (محاسبه شده)

انرژي خالص شیردهی 
49/167/1(مگاکالري در هر کیلوگرم)

8/148/16پروتئین خام (درصد)
الیاف نامحلول در شوینده خنثی

4/362/29(درصد)
6/07/0کلسیم  (درصد)

4/04/0فسفر (درصد)
ــین 1-500000 ــامین واحــد ب ــی ویت ــینA ،5500الملل ــامین واحــد ب ــی ویت ــیE ،4000الملل ــوگرم مــس،  میل ــر کیل ــی2000گــرم ب ــوگرم آهــن،  میل ــر کیل ــرم ب 1600گ

گــرم بــر میلــی110گــرم بــر کیلــوگرم کبالــت، میلــی42گــرم بــر کیلــوگرم منیــزیم، میلــی40000گــرم بــر کیلــوگرم روي، میلــی1600گــرم بــر کیلــوگرم منگنــز، میلــی
گرم سلنیوم بود. کیلو

هـاي تیمارهـا قبـل و بعـد     هـاي خـونی از دام  تهیه نمونـه 
ــل   ــتفاده از مکم ــأثیرات اس ــی ت ــت بررس ــش جه ــاي از زای ه

دلیـل  بـه هاي خونی مـدنظر انجـام شـد   فراسنجهآزمایشی بر 
حساســیت بــاالي ایــن دوران و جلــوگیري از وارد آمــدن     

ــه ســایر دام ــاکس مجــاســترس ب ــا هــا خــونگیري در ب زا و ب
ها انجام شـد. بـر اسـاس پرونـده حیـوان و      فاصله از سایر دام

تشخیص زمـان تقریبـی زایـش خـونگیري قبـل از زایـش در       
هــا انجــام شــد. روز قبــل از زایــش از دام3±2فاصــله زمــانی

ســاعت 48هــاي بعــد از زایــش نیــز حــداکثر تــا گیــريخــون

ریـد  بعد از زایش انجـام شـده. خـونگیري در اکثـر مواقـع از و     
هـاي تحـت خـالء (ونوجکـت) انجـام      دمی گـاو توسـط لولـه   

) گذاشــته s(Co2(شــد. نمونــه هــاي خــونی در یــخ خشــک ( 
ــازي     ــت جداس ــم جه ــوعلی ق ــگاه ب ــه آزمایش ــوراً ب ــد و ف ش

ــد   ــال داده ش ــون انتق ــاي خ ــما ه ــونی .پالس ــاي خ پارامتره
ــواردي کــه در جــدول   ــا 5شــامل م آمــده در آزمایشــگاه مبن

ــا اســتفاده از روش ــه االیــزا و کیــتکــرج ب هــاي مخــتص ب
.گیري شدهاي مربوط اندازهفراسنجه

گیري مورد استفادههاي آزمایشگاهی و روش اندازهکیت،هامتابولیت- 2جدول
Table 2. Metabolites, laboratory kits and measurement method used

گیريروش اندازهنام کیتمتابولیت
یدراالیزا رفرآسامدگلوکز

االیزا ریدرپارس آزمونانسولین
BHBAاالیزا ریدررندوکس

فتومتریکفرآسامدپروتئین کل
فتومتریکپارس آزمونآلبومین
AST

فتومتریکپارس آزمونترانسفرازآمینوآسپارتات
ALP

فتومتریکپارس آزمونآلکالین فسفاتاز
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این آزمـایش در قالـب طـرح کـامال تصـادفی بـا تکـرار       
ــهنامتعــادل انجــام شــد. ــاري  ب ــه و تحلیــل آم منظــور تجزی

ــرمداده 9/1نســخه SASافــزار هــاي جمــع آوري شــده از ن

داري در سـطح معنـی  ي مـیکس اسـتفاده شـد.   توسـط رویـه  
بود.05/0کمتر از 

صورت زیر بود:مدل مورد استفاده در این آزمایش به

Yijkl=µ+Ci+Mj+Tk+(CT)ik+(MT)jk+(CM)ij+ εijk

اثر میانگین: 
اثر کروم: 

اثر موننسین: 
اثر زمان نمونه گیري: 

متقابل بین زمان و کرومرابطه: 
رابطه متقابل بین زمان و موننسین: 
رابطه متقابل بین کروم و موننسین: 

اثر اشتباه: 

نتایج و بحث
) میانگین خوراك مصرفی روزانه را در این 3جدول (

هاي آزمایشی، دهد. نتایج نشان داد که جیرهمطالعه نشان می
). p<05/0داري بر این صفت نداشتند (اثر معنی

داري بین مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی نیز تفاوت معنی
).p<05/0نشان نداد (هاي آزمایشی جیره

موننسین بر میزان ماده خشک مصرفی-اثر موننسین، کروم، کروم- 3جدول 
Table 3. Effect of chromium, monensin and of chromium- monensin on DMI

مقایسات آماري
P-value SEM

تیمارها موننسین-کرومفراسنجه کروم موننسین موننسین-کروم کروم موننسین شاهد

54/0 82/0 67/0 92/0 49/13 20/13 38/13 11/13 ماده خشک مصرفی 
قبل زایش

87/0 59/0 42/0 06/1 93/19 03/20 13/20 98/19 ماده خشک مصرفی بعد 
زایش
SEMها: خطاي استاندارد میانگین

نتایج مطالعات در خصوص اثر مصرف موننسین بر 
متناقض بوده است مصرف خوراك در قبل و بعد از زایش

از بعدخشک مصرفی ماده برخی از محققین کاهش مصرف 
اند که بر میزان ماده و برخی دیگر گزارش کرده) 35(زایش 

.)17(خشک مصرفی قبل از زایش تأثیر نداشته است
اما برخی از محققین به تأثیرات مثبت موننسین بر ماده 

اك در افزایش مصرف خوراند، خشک مصرفی اشاره کرده
زمان استفاده از موننسین ممکن است به دلیل تسریع گوارش 

نمره تولید باال و کاهش از دست دادن ).7،8(غذا باشد
تواند با افزایش ماده خشک مصرفی در وضعیت بدنی می

3/1گاوهایی که موننسین دریافت کردند ). 15(ارتباط باشد
ه شاهد بعد گروخشک مصرفی بیشتري نسبت بهکیلوگرم ماده

دار اند که این میزان از نظر آماري معنیاز زایش مصرف کرده
کیلوگرم 2/1خشک گاوهاي گروه شاهد ). مادهp<05/0نبود (

از گاوهاي تغذیه شده با مکمل موننسین یک هفته قبل از 
، که )23(گزارش شدزایش تا سه هفته بعد از زایش کمتر 
تواند علت نتایج یه میعوامل متعددي همانند آب و هوا، تغد

متفاوت این محققین با نتایج ما باشد.
ماده خشک مصرفی قبل از زایش تحت تأثیر موننسین 
قرار نگرفته است اما افزایش در دوران بعد از زایش را به 

خشک مصرفی در موننسین افزایش ماده). 25(همراه دارد 
.)23(کند اوایل شیردهی را تسریع می

ی از محققین تأثیر مثبت مکمل کروم بر مصرف ماده برخ
اند: مکمل کروم سبب افزایش خشک مصرفی را گزارش کرده

ماده خشک مصرف به صورت خطی در طول دوره قبل از 
شود و بعد از زایش، ماده خشک مصرفی به شکل زایش می

).14(کندمنحنی درجه دوم با افزایش مکمل کروم، تغییر می

تیونین در دوره قبل از زایش سبب افزایش ماده م- مکمل کروم
. ماده خشک مصرفی به شدت )31(شود خشک مصرفی می

مکمل تأثیر استفاده ازدر دوره قبل از زایش تحت
.)10متیونین قرار گرفت و میزان آن افزایش پیدا کرد (- کروم

کروم در -از طرف دیگر استفاده از مکمل پروپیونات
از زایش سبب افزایش مصرف خوراك به گاوهاي شیري پس

کیلوگرم در روز شد، ولی قبل از زایش اثري 1/2میزان
که در آن کروم سبب افزایش مصرف نداشت. سازوکاري

شود ناشناخته است ولی مشخص شده است که خوراك می
).10(سازي انسولین است مسیر فعالاز کروم جزئی 

که موننسین سبب کاهش مطالعه در گاو پرواري، نشان داد 
ماده خشک مصرفی در ). 6،8(شود ماده خشک مصرفی می

گاوهایی که با جیره کامالً مخلوط همراه با مکمل موننسین 
اند تمایل به کاهش گرم در روز تغذیه شدهمیلی400به میزان 

.)11(دارد 
کروم بر - موننسینکروم،هاي موننسین،تاثیر مکمل

. نشان داده شده است4در جدول هاي پالسماییفراسنجه
ها نشان داد که مکمل موننسین اثر تجزیه واریانس داده

داري روي گلوکز در زمان قبل از زایش داشتمعنی
)05/0>p( مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی تفاوت .

هاي آزمایشی نشان داد. اثر متقابل زمان داري بین جیرهمعنی
.ددار نبوو تیمار معنی

اثر مکمل موننسین باعث افزایش تولید پروپیونات 
ژنیک دخالت د در پروسه گلوکوتوانشود که میاي میشکمبه

اند که کردهگزارش)32(استفنسا).12،36(داشته باشد
موننسین سبب کاهش سیرکولیشن گلوکز در گاوهاي قبل از 

.شودزایش می
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هفته بعد از زایش 2م براي موننسین سبب افزایش گلوکز سر
یابد، اما . غلظت پالسما بعد از زایش کاهش می)6(شودمی

موننسین تأثیري روي غلظت گلوکز پالسما قبل و بعد از 
تواند ). متاآنالیز نشان داد که موننسین می25(زایش ندارد

موننسین ).5،8،9(غلظت گلوکز را در دوره انتقال افزایش دهد

ثیري أاي در دوره انتقال تلید پروپیونات شکمبههمیشه روي تو
ما نبایستی انتظار داشته باشیم موننسین جریان ).22(ندارد

تواند ظرفیت گلوکونئوژنز را تغییر دهد، اگرچه موننسین می
).18(آنزیم گلوکونئوژنز را تغییر دهد

ه نکردند اما محققین تغییرات در غلظت گلوکز را مشاهد
مشاهده کردند موننسین سبب توزیع فضا و سایز مخزن گلوکز 
در گاوهاي قبل از زایش می شود، که نشان دهنده این است 
که افزایش جذب گلوکز توسط بافت محیطی در پاسخ به 

).25(موننسین است
کنند غلظت دریافت میCRCحیواناتی که موننسین 

).37دارند (عد از زایشب2و 1تري در هفته گلوکز باال
اند که موننسین سبب ) گزارش کرده32و همکاران (استفنسا

شود غلظت گلوکز باالتر از گاوهاي گروه کنترل باشد. می
اند غلظت گلوکز در ) مشاهده کرده24و همکاران (ملندز

گاوهاي تغذیه شده با موننسین باالتر از گروه شاهد بود. 
ت درمان با موننسین نزدیک به فضاي توزیع در گاوهاي تح

% افزایش یافته است.حجم گلوکز در این گروه نزدیک به 33
کروم متیونین تاثیري بر غلظت ).2% افزایش یافته است (25

). 15گلوکز و گلوکاکون سرم نداشته است (
ها نشان داد که مکمل کروم و تجزیه واریانس داده

ر زمان قبل از دBHBAداري روي موننسین اثر معنی- کروم

مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی .)>05/0p(زایش داشت 
اثر متقابل .هاي آزمایشی نشان دادداري بین جیرهتفاوت معنی

نتیجه BHBAغلظت پایین .دار نیستتیمار معنیزمان و
اکسیداسیون بیشتر اسیدهاي چرب در کبد است، موننسین 

)، که 36(د را فراهم کندتواند افزایش پروپیونات براي کبمی
کوآ تغییر مسیر بدهد و -تواند به سمت اکسیداسیون استیلمی

).1تولید ترکیبات کتونی کاهش یابد (
اند که موننسین به ) گزارش کرده25(و همکارانمولینس

روز بعد از 4پالسما را در BHBAطور معناداري 
رش ) گزا24و همکاران (ملندززایش کاهش داده است.

را نسبت به گروه شاهد BHBAاند موننسین غلظت کرده
در دوران قبل CRCحیواناتی که موننسین کاهش داده است.

آنها کمتر است.BHBAکنند غلظت از زایش دریافت می
اند که موننسین سبب ) گزارش کرده1995همکاران (وتفنسا

پالسما گرایش به افزایش داشته BHBAشده است غلظت 
ممکن است در نتیجه چندین BHBAکاهش غلظت باشد، 

فعالیت موننسین از جمله کاهش نسبت استات به پروپیونات 

هاي خونیکروم بر فراسنجه-اثر موننسین، کروم، موننسین- 4جدول
Table 4. Effect of chromium, monensin and of chromium- monensin on blood parameters

مقایسات آماري
T*T Time P-value SEM

تیمارها فراسنجه
Mon*Cr Cr2 Mon1 Cr*Mon Cr Mon Con

006/0 31/0 04/0 03/0 40/3 63/42 71/54 50/58 20/50 قبل 
زایش گلوکز

06/0 12/0 25/0 16/0 12/3 14/52 33/49 60/47 71/41 بعد 
زایش mg/dl

003/0 25/0 12/0 72/0 < 01/0 006/0 35/2 78/57 23/52 18/54 25/45 میانگین

03/0 02/0 32/0 05/0 06/0 34/0 33/0 45/0 54/0 قبل 
زایش BHBA

56/0 84/0 16/0 51/0 07/0 55/0 58/0 47/0 60/0 بعد 
شزای Mmol/l

17/0 28/0 32/0 20/0 004/0 15/0 04/0 45/0 47/0 46/0 57/0 میانگین

38/0 30/0 68/0 43/0 17/0 01/7 97/6 33/7 22/7 قبل 
زایش TP

77/0 65/0 93/0 90/0 24/0 77/6 03/7 90/6 87/6 بعد 
زایش g/lit

78/0 95/0 98/0 68/0 11/0 76/0 14/0 89/6 0/7 11/7 05/7 میانگین

45/0 93/0 44/0 51/0 12/0 45/4 30/4 16/4 31/4 قبل 
زایش

Alb
g/l

39/0 35/0 38/0 74/0 18/0 38/4 41/4 40/4 15/4 بعد 
زایش

25/0 45/0 77/0 63/0 79/0 67/0 13/0 42/4 35/4 28/4 23/4 میانگین

29/0 11/0 40/0 45/0 10/1 79/16 67/17 52/16 15/15 قبل 
زایش انسولین

87/0 92/0 88/0 96/0 26/1 44/6 10/7 23/6 48/6 بعد 
زایش µu/ml

48/0 18/0 63/0 83/0 < 01/0 59/0 91/0 62/11 79/12 37/11 48/10 میانگین
Mon (موننسین) 1-

Cr (کروم) 2-
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هاي کبدي در باشد که متعاقبا افزایش اکسیداسیون سلول
دوفیلدرا به همراه دارد که در متاآنالیز )TCA(چرخه کرپس
گزارش . این محققین) این اثر دیده شده است5و همکاران (

اند که موننسین قبل از زایش سبب کاهش معنادار کرده
BHBAشود اما در زمان بعد از زایش میل به کاهش می

معناي مصرف موننسین ) تأثیر بی17و همکاران (Joelدارد.
اند.گزارش کردهپا به ماهدر طول دوره BHBAبر غلظت 

BHBA) گزارش کردند کروم غلظت 15و همکاران (هیرالی 
یر قرار نداده است.را تحت تاث

) نیز 26دیگر تحقیقات (،مطابق با نتایج این مطالعه
پالسما را BHBAاند که مکمل کروم غلظت گزارش کرده

تواند به علت افزایش حساسیت انسولین دهد که میکاهش می
یا افزایش مصرف خوراك باشد که در پاسخ به تغذیه کروم 

مل کروم بر میزان آلی نشان داده شده است. تاثیر مک
خشک مصرفی و تولید شیر در دوره انتقال گاوهاي شیري ماده

در تحقیقات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عالوه 
(کبد چرب،کاهش اختالالت متابولیکی زایش کروم باعث
اسیدوز) ماندگی، جابه جایی شیردان، تب شیر وکتوز، جفت

). سازوکار تاثیر کروم بر عملکرد دام کالً شناخته 26(شودمی
). مجموع نتایج حاصل از این مطالعه و دیگر 26شده نیست (

سازي کروم بر باالنس مطالعات نشان از اثرات مثبت مکمل
بوتیریک اسید است که منفی انرژي، کاهش بتاهیدروکسی

هاي متابولیکی مثل باعث اثر نهایی خود بر کاهش بیماري
تجزیه شود.وز و کبد چرب و افزایش راندمان آبستنی میکت

ها نشان داد که مکمل کروم، موننسین وواریانس داده
انسولین نداشتهورمونداري رويموننسین اثر معنی- کروم

)05/0p>(. مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی تفاوت
مان اثر متقابل ز.هاي آزمایشی نشان ندادداري بین جیرهمعنی

انجام )8(دوفیلدکه توسط در متاآنالیزي .نبودتیمارمعنی دار و
مقاله مرتبط نشان داده که 5اطالعات گزارش شده از شد،

موننسین تأثیر معناداري روي انسولین گاوهاي دوره انتقال 
اند موننسین ) نیز گزارش کرده25و همکاران (مولینس.ندارد

هاي دوره انتقال ندارد.تأثیري روي غلظت انسولین گاو
اند که موننسین باعث ) گزارش کرده27و همکاران (پیترسان

دار نبوده است. ش غلظت انسولین سرم شده اما معنیافزای
شود غلظت انسولین سرم براي متیونین سبب می_مکمل کروم

ه شاهد باشد اما گاوهاي تحت درمان باالتر از گاوهاي گرو
ایش کاهش غلظت انسولین گاوهاي بعد از زتاثیر این مکمل 

). مکمل کروم سبب کاهش غلظت 15(تحت درمان است
کاهش کورتیزول سرم ممکن است منجر به کورتیزول شده،

).18(افزایش در اثر انسولین روي بازده تولید مثلی شود

ها نشان داد که مکمل کروم، تجزیه واریانس داده
نداشت TPرويداري معنیموننسین اثر-موننسین وکروم

)05/0p>(. مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی تفاوت
اثر متقابل زمان .هاي آزمایشی نشان ندادداري بین جیرهمعنی

.دار نیستو تیمار معنی
اند غلظت پروتئین ) گزارش کرده6و همکاران (دوفیلد

اند کل گاوهاي شیري که موننسین کپسوله شده دریافت کرده
سرم TPداري بر غلظت یثیر معنتأکروم. استتغییري نکرده

و ترقیبی).24در زمان قبل و بعد از زایش گاوها نداشته است (
اند غلظت پروتئین کل سرم تحت ) گزارش کرده33همکاران (

تاثیر مکمل کروم قرار نگرفته است.
ها نشان داد که مکمل کروم،تجزیه واریانس داده

آلبومینداري روي ین اثر معنیموننس- موننسین و کروم
مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی تفاوت .)p<05/0(نداشت 

اثر متقابل زمان .هاي آزمایشی نشان ندادداري بین جیرهمعنی
موننسین تأثیري بر میزان آلبومین .دار نیستو تیمار معنی

) گزارش 33و همکاران (ترقیبی)، همچنین 3پالسما ندارد (
د مکمل کروم تأثیر معناداري بر میزان آلبومین سرم انکرده
ندارد.

) عدم تأثیر معنادار کروم بر غلظت 26و همکاران (پکاوا
آلبومین سرم در زمان قبل و بعد از زایش گاوها را گزارش 

) نیز مکمل کروم را بر روي 21و همکاران (لیاند.کرده
تاثیر 5دول جاند. میزان آلبومین بی تأثیر گزارش کرده

کروم برآنزیم هاي - موننسینکروم،هاي موننسین،مکمل
ها نشان داد که دهد. تجزیه واریانس دادهرا نشان میکبدي

موننسین اثرمعنی داري روي -مکمل کروم، موننسین و کروم
AST 05/0(نداشتp>(. مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی

اثر .نشان ندادهاي آزمایشی داري بین جیرهتفاوت معنی
هاي از آنزیمAST.دار نیستمتقابل زمان و تیمار معنی

هاي کننده نکروز سلولحساس است که در درجه اول منعکس
هاي صفرا هستند و در تشخیص بیماريکبدي و توقف جریان

).2(خطرناك کبدي مانند تورم کبد مفید است
شد، ) انجام6(همکارانودوفیلدتوسط کارهاي قبلی که 

را در گاوهاي تغذیه شده با ASTکاهش معنادار در غلظت 
اند که این تأثیر فقط براي بعد از گزارش کردهCRCموننسین 

زایش است، فعالیت پائین آنزیم سرم در گاوهایی که موننسین 
اند ممکن است به علت بهبود عملکرد کبد در دریافت کرده

بسیار دقیق بود ASTاین گاوها بوده باشد، اثر موننسین روي 
تا 2واحد بر لیتر براي 6و متوسط مقدار کاهش یافته حدوداً 

هفته است، موننسین سبب بهبود متابولیسم انرژي در اوایل 3
شود.شیردهی می
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هاي کبديکروم بر آنزیم-اثر موننسین، کروم، موننسین- 5جدول 
Table 5. Effect of chromium, monensin and of chromium- monensin on insulin and liver enzymes

مقایسات آماري T*T Time P-value SEM تیمارها فراسنجه
Mon*Cr Cr Mon Cr*Mon Cr Mon Con

60/0 55/0 24/0 71/0 48/4 85/48 28/48 50/44 14/52 قبل 
زایش

AST
U/lit

69/0 47/0 44/0 87/0 27/5 20/56 83/53 33/53 42/59 بعد زایش
91/0 77/0 53/0 99/0 06/0 58/0 44/3 91/51 84/50 91/48 78/55 میانگین

85/0 87/0 96/0 98/0 78/13 81/92 0/86 33/88 20/89 قبل 
زایش

ALP
U/lit

77/0 83/0 43/0 87/0 90/15 0/107 4/109 5/96 32/114 بعد زایش
97/0 98/0 91/0 93/0 11/0 92/0 63/10 11/99 70/97 41/92 91/102 میانگین

)05/0>P  (-SEM :خطاي استاندارد میانگین

هفته بعد از زایش زمانی است که عملکرد کبد دو در 
هاي به داخل سلولTGخراب شده است زیرا نفوذ احتماالً

در زمان بعد از ASTکبدي است، بنابراین سطوح باالي 
دهنده کاهش عملکرد کبد باشد.انزایش ممکن است نش

دریافت CRCنتایج متناقضی در حیواناتی که موننسین 
در هفته اول بعد از زایش بسیار ASTاند وجود دارد.کرده

در هفته پس از زایش بسیار ASTباالست در حالیکه میزان 
).37(استگزارش شده کم 

اند که مکمل کرده) گزارش3و همکاران (کالدیا
کروم .دپالسما ندارASTنسین تأثیري بر روي میزان مون

بیشتر از دامنه ASTسبب افزایش فعالیت کاتالیکی 

).تجزیه 24شود (فیزیولوژیکی در زمان پس از زایش می
موننسین وها نشان داد که مکمل کروم،واریانس داده

).p<05/0نداشت (ALPداري روي موننسین اثر معنی- کروم
داري بین ین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنیمقایسه میانگ

دار اثرمتقابل زمان و تیمار معنی.هاي آزمایشی نشان ندادجیره
.نیست

توان با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می
هاي مورد آزمایش روي میزان انسولین، مکملگفت که

اشتند داري ندتاثیر معنیAST،ALPپروتئین کل، آلبومین، 
اند.ها گرفتهتحت تأثیر مکملBHBAاما گلوکز و 
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Abstract
In the present study, 30 multiparous close-up Holstein cows (average parity 3.8) were

allocated in a completely randomized design with four treatments to evaluate the effect of
chromium, monensin and their combination on blood metabolites and liver enzymes.
Experimental treatments were: 1) control (no supplementation) 2) monensin (400 mg/d/h) 3)
Chromium (0.03 mg/BW0.75) 4) combination of both supplements with similar dosages. Liver
enzymes (AST and ALP) as well as the blood metabolites (glucose, BHBA, total protein,
albumin) and insulin were evaluated. The results showed that blood parameters except that
BHBA, glucose did not affect by treatment (p>0.05). BHBA concentrations in cows received
chromium and its combination with monensin reduced before calving (p<0/05). Glucose
concentrations was increased in cows supplemented with monensin (p<0/05). In conclusion, the
results revealed that dietary combined supplementation of monensin and chromium may have
positive affect on metabolism and energy status of multiparous close-up Holstein cows.

Keywords: Blood Parameters, Chromium, Monensin, Transition Period
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