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تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهاي هلشتاین آبستن در 
شهرستان بیرجند

4فرزانه نعمتی و 3، آرش امیدي2،  آریا رسولی*1طباطباییسیدرضا فاطمی

6/9/93: تاریخ پذیرش5/4/93:  تاریخ دریافت

چکیده
از  مواد معدنیثر شدن أبا توجه به مت. ضروري هستند که در تولید مثل، رشد و متابولیسم نقش مهمی دارند يمواد مواد معدنی

در این . بارداري داراي اهمیت است يها در دورهسنجش آن ،مواد معدنیثیر متقابل شرایط فیزیولوژیک و أاي و تعوامل محیطی و تغذیه
هاي مربوط به دام نمونه75تعداد .گیري به عمل آمدس گاو نژاد هلشتاین، در نواحی مختلف شهرستان بیرجند خونأر100بررسی از 

در آهن یر کلسیم، منیزیم، فسفر، مس، روي ومقاد. زا بودنمونه مربوط به گروه تازه 25و )متوسط و سنگین ،آبستن سبک(آبستن 
د وشمیبا پیشرفت بارداري از مقادیر سرمی منیزیم و مس به صورت قابل توجهی کاسته نتایج نشان داد .شد گیرياندازهسرم گاوها 

)05/0P< .( دار نبود از نظر آماري معنی ولی ،مقادیر کلسیم، فسفر و روي نیز در طی آبستنی روند کاهشی داشتنداگرچه)05/0P> .(
 ،زا افزایش یافتنددر گاوهاي تازه) <05/0P(و مس به صورت نسبی ) >05/0P(مقادیر منیزیم و روي به صورت مشخص  ،در این میان

به نظر ). >05/0P(بارداري دچار افزایش نسبی شد  يآهن تنها عنصري بود که در طول دوره). >05/0P(ولی کاهش کلسیم تشدید شد 
. باشدبارداري ناشی از افزایش نیاز مادر و جنین و تداخل احتمالی با سایر عناصر  يدر طی دورهمواد معدنیرسد کاهش می

ماکرومینرال، میکرومینرالگاو، آبستنی، : کلیديکلمات 

مقدمه
موادي ضروري هستند که در تولید مثل مواد معدنی.

عناصر معدنی مورد نیاز بدن . حیوانات نقش مهمی دارند
. شوندو میکرومینرال تقسیم میدو دسته ماکرومینرال به

هاي مورد نیاز بدن شامل کلسیم، فسفر، منگنز، ماکرومینرال
ها میکرومینرالپتاسیم، سدیم، کلر و سولفور هستند و

سلنیوم و روي منگنز، ، آهن، یدشامل کروم، کبالت، مس، 
Rasby(باشند می et al. 2011(.هاي یکی از شاخص

 ،هاي عفونی از غیرعفونیخوب براي تشخیص بیماري
سنجش تغییرات سطح سرمی عناصر کمیاب در بیماران 

Nakayama(است  et al. 2002.(در اعمال مواد معدنی

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز            دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 2
ي دامپزشکی، دانشگاه شیرازدانشیار گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده 3
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و مهمی از قبیل نگهداري و محافظت بافت اسکلتی 
تشکیل دندان با کمک عناصري مثل کلسیم، منیزیم و

با کمک عناصري  هاآنزیمفسفر، تولید انرژي و فعالیت 
، تولید شیر با کمک عنصر کلسیم مثل فسفر، روي و منگنز

با همکاري عناصري و فعالیت پایه بدن و سیستم عصبی 
مثل منیزیم، پتاسیم، سدیم، کلر، سولفور، کبالت و آهن 

Rasby(دارندمشارکت  et al. 2011 .(
ولیک افزایش یا کاهش این مواد متعاقب اختالالت متاب

معدنی تحت که عناصرگردد و با توجه به اینحادث می
شرایط ها درآن غلظتتعیین  ،تأثیر عوامل مختلفی هستند

E-mail: fatemi_r@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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 خصوصتواند اطالعات ارزشمندي را در متفاوت می
تغییرات احتمالی این مواد، بر حسب شرایط مختلف مورد 

بدیهی است وجود چنین اطالعاتی . نظر ارایه نماید
گیري و حتی درمان بسیاري از ساز پیشتواند زمینهمی

مختلف، از قبیل فصول  عواملی. اختالالت متابولیک باشد
هاي گونه، جنسیت، سن، تغذیه، سالمتی و تفاوت

مواد معدنیفیزیولوژیکی مثل آبستنی و شیرواري بر سطح 
 ).Akhtar et al. 2009(باشند سرم تأثیرگذار می

ها در تولید مثل و کاهش اختالل در عملکرد ماکرومینرال
 .Akhtar et al(اي نقش حیاتی دارند بدن حیوانات مزرعه

ها از جمله کلسیم، فسفر، کاهش ماکرومینرال). 2009
منیزیم، سدیم و پتاسیم در طول آبستنی از عوامل مؤثر بر 
میزان تولید شیر، اختالالت تولید مثلی و میزان رشد جنین 

Al-Sobaiyl(است  ها چنین کاهش میکرومینرالهم). 2010
از جمله مس و آهن ممکن است در ایجاد اختالالت تولید 
مثلی از جمله ناباروري، کاهش آبستنی،  قطع ناگهانی 
جفت، پارگی زودرس غشاهاي جنینی، تولد زودرس و 

ها میکرومینرال. وزن کم جنین در هنگام تولد مؤثر باشند
چنین در تعیین زمان خروج جنین نقش مهمی بر عهده هم

ها با در علفخواران تغییر در سطح میکرومینرال. دارند
گیري  اي فصلی مرتبط است، بنابراین اندازهتغییرات تغذیه

Al-Sobaiyl(تري پیدا کرده است این عناصر اهمیت بیش

2010.(
با توجه به ضرورت وجود عناصر معدنی در حد 

ضررهاي گیري از کاهش تولید وطبیعی براي پیش
اقتصادي و با در نظر گرفتن اثر تغذیه و محیط بر این 

عادلتعناصر، هدف از این مطالعه بررسی اثر آبستنی بر 
.بودخون برخی از عناصر معدنی

کار مواد و روش
رأس گاو هلشتاین به ظاهر سالم  100این مطالعه روي 

هاي شهرستان بیرجند انجام در تعدادي از گاوداري

ها انجام گیري روي آنهایی که نمونهگروه.پذیرفت
 گروهسی که سه أر 25گرفت عبارت بودند از چهار گروه 

ه شروع بارداري تا پایان ما(شامل گروه آبستن سبک آن،
شروع ماه چهارم بارداري (، آبستن متوسط )سوم بارداري

شروع ماه هشتم (سنگین و آبستن ) تا انتهاي ماه هفتم
از (زا تازهیک گروه وباردار بودند ) تا زایمانبارداري 

مطالعه در سه .)بودزایمان زمان زایمان تا دو ماه پس از
رأسی انجام پذیرفت و در  250و  400، 1000گاوداري 

رأس گاو بررسی  15و  25،  60هر گاوداري به ترتیب 
و با مراجعه به  یده بودندشکم زای 4تا  3گاوها از .ندشد

مقعدي سن آبستنی  ياطالعات موجود در پرونده و معاینه
یونجه و  گاوهاي مورد مطالعه از جیره. تعیین گردید

کنسانتره شیري پرتولید، تولید متوسط و خشک استفاده 
هاي با استفاده از لولهگیري از ورید دمی خون.نمودندمی

خونگیري حدود  زمانو ضد انعقاد  يماده بدونونوجکت 
 15زمانی  يو در دوره صبح در هر دامداري 11الی  9

 يطی این دوره. بود فروردین ماه تا پایان خرداد ماه
و  4گراد، با حداقل سانتی يدرجه 19زمانی متوسط دما 

 5/2گراد، و بارش متوسط سانتی يدرجه 35حداکثر 
آزمایشگاه ها به گیري نمونهپس از خون. متر بودمیلی
ها با استفاده از کل دامپزشکی منتقل و سرم نمونه ياداره

جدا ) دقیقه 10دور در دقیقه به مدت  3000(سانتریفوژ 
 -20ها تا زمان انجام آزمایشات در دماي سرم. شد

.گراد نگهداري شدندسانتی يدرجه

تعیین سطح سرمی پارامترهاي مورد مطالعه
تحت مطالعه  هايشاخصيکلیه ،حاضر يمطالعه در

مورد سنجش قرار شیمیایی فتومتریک  هايبه روش
به (، فسفر)کرزول فتالئینارتو به روش(کلسیم. گرفتند
 و )بلوزایلیدیلبه روش (، منیزیم)مولبیدات احیايروش 
شرکت  تجاري هايبا استفاده از کیت) به روش فرن(آهن 

-3,5به روش (مس ،)ایران(پارس آزمون Di-Br-
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PAESA1( با کیت رندوکس)به روش (و روي) انگلستان
5-BR-PAPS2( با کیت شرکتELITech)هلند (

.گیري شدنداندازه

روش آماري
 SPSSافزار در این مطالعه جهت بررسی آماري از نرم 

نتایج  به صورت  ياستفاده شد و کلیه 16
 يجهت مقایسه. اندانحراف معیار ارائه شده±میانگین

 ANOVAهاي تحت مطالعه از آزمون مقادیر در گروه
-دار، گروهیاستفاده شد و در صورت وجود اختالف معن

در . ندشدهاي مختلف با استفاده از آزمون توکی مقایسه 
دار در یها معناختالف بین گروه ،بود >05/0Pمواردي که 

. نظر گرفته شد

نتایج
هاي گروهدر )A1نمودار (کلسیممیانگین سرمی 

زا به و تازهسنگین آبستن ،آبستن متوسط، آبستن سبک
و  33/2±53/0، 34/2±45/0، 67/2±54/0ترتیب

میزان کلسیم در گروه . مول بر لیتر بودمیلی 35/0±23/2
زا بود تر از گروه تازهداري بیشیبه طور معن آبستن سبک

)05/0p< .( هاي میزان فسفر گروهدر این بررسی بین
-داري مشاهده نشد و میانگینیمختلف آبستنی تفاوت معن

آبستن سبک، آبستن متوسط، آبستن سنگین هاي هاي گروه
 22/2±57/0، 28/2±59/0، 56/2±36/0زا به ترتیب و تازه

.)B1نمودار (مول بر لیتر بودمیلی 10/2±71/0و

-در گروه)C1نمودار (منیزیوممیانگین سطح سرمی 

زا و تازه آبستن سبک، آبستن متوسط، آبستن سنگین هاي
و 55/0±11/0، 58/0±12/0، 68/0±07/0به ترتیب 

داد بررسی آماري نشان . مول بر لیتر بودمیلی 28/0±73/0
آبستن متوسط و زا نسبت به میزان منیزیم در گروه تازه که

.)>05/0p(تر بودآبستنی بیشآبستن سنگین 
هاي در گروه )D1نمودار (میانگین سطح سرمی مس

زا به و تازه آبستن سبک، آبستن متوسط، آبستن سنگین
و  71/11±62/2، 03/13±06/3، 08/14±86/2ترتیب 

با پیشرفت آبستنی  .مول بر لیتر بودمیکرو74/2±77/12
اي که میزان مس در به گونه ،ها کاهش یافتمس نمونه

).>05/0p(شد  آبستنی سنگینتر از بیش آبستنی سبک
هاي مختلف در گروه )E1نمودار (میانگین سرمی آهن

زا به و تازه آبستن سبک، آبستن متوسط، آبستن سنگین
و  71/17±89/7، 30/17±073/6، 71/12±36/6ترتیب 

افزایش مقدار آهن .میکرومول بر لیتر بود 15/7±34/14
هاي مورد مطالعه با پیشرفت آبستنی در گروه )F1نمودار (

).<05/0p(دار نبود یاز نظر آماري معن
هاي آبستن سبک، میانگین سطح سرمی روي در گروه

زا به ترتیب آبستن متوسط، آبستن سنگین و تازه
 41/11±25/4و  34/3±60/8، 04/3±50/9، 96/2±20/10

غلظت سرمی روي در گروه آبستن  .میکرومول بر لیتر بود
تر داري کمیزا به طور معنسنگین در مقایسه با گروه تازه

).>05/0P(بود 

1.

1- 4-(3,5-dibromo-2-pyridylazo)-N-ethyl-N-sulfopropylaniline

1- 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(N-n-propyl-N-3-sulfopropylamino)phenol
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زا یکصد رأس گاو آبستن و تازهدر ) F(و آهن ) E(، روي )D(، مس )C(، فسفر )B(منیزیم  ،)A(تغییرات سطح کلسیم : 1نمودار 
 dو  a ،b ،cزا به ترتیب توسط حروف هاي سه ماهه اول، چهار ماهه دوم، دو ماهه آخر و تازههر یک از گروه. در شهرستان بیرجند

.  باشدمی) P>05/0(دار با آن گروه یانگر اختالف معنیاند و قرار گرفتن شاخص هر گروه روي ستون میانگین بمشخص شده
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بحث
عوامل زیادي از قبیل گونه، جنس، سن، تغذیه، 
سالمتی، فصل و تغییرات فیزیولوژیکی از قبیل آبستنی و 

را مواد معدنیتوانند بیوشیمی سرم و سطح شیرواري می
Yokus(تحت تأثیر قرار دهند and Cakir 2006 .(
ترین عوامل از مهممواد معدنیاختالالت مربوط به 

هاي اهلی هستند تولید مثل در دام يمحدود کننده
)Judson and McFarlane 1998.(

در کاهش رشد و سقط جنین، مواد معدنیکمبود 
گذاري، کاهش میل جنسی، جفت ماندگی کاهش تخمک

و در دام نر نیز باعث کاهش حجم منی،  داردنقش . ..و
خیر افتادن بلوغ و نقص أبیضه و میل جنسی، به ت ياندازه

Gooneratne(شود در رشد دام می and Christensen

باعث اختالل جریان خون  ايمشکالت تغذیه).1985
 .شوندجنین میکاهش رشد شده، در نتیجه منجر به جفت 

در مراحل آخر آبستنی، نیاز  با رشد سریع جنین ،به عالوه
مواد معدنیهاي مختلف مواد غذایی از جمله گروهبه 

Gee(یابد افزایش می et al. 2000.(
 6/2و  1/2طور طبیعی غلظت پالسمایی کلسیم بین  به
گاوهاي  يتقریباً همه. شودمول در لیتر حفظ میمیلی

ساعت اول بعد از زایمان به هیپوکلسمی  24شیري در 
Radostits(شوند تحت بالینی مبتال می et al. 2007.( در

ترین میزان کلسیم مربوط به گروه سه بیش ،بررسی حاضر
زا داري با گروه تازهیاول آبستنی بود که تفاوت معن يماهه

ولی کاهش فسفر با پیشرفت آبستنی از نظر آماري   ،داشت
 يکاهش مشابهی در سطح کلسیم دوره. دار نبودیمعن

Yokus(بارداري و شیرواري در گاو گزارش شده است 

and Cakir کاهش سطح کلسیم در دوران ). 2006
Berlin(بارداري مادیان  and Aroch 2009, Filipovie et 

al. 2010, Wooding et al. 2000 ( و انسان)Oliver et al. 

. نیز گزارش شده است) 2004
معدنی شدن ساختار  فراینداین یافته ممکن است با 

Wooding(اسکلتی جنین  et al. 2000 ( و کاهش آلبومین

Oliveri(سرم مرتبط باشد  et al. 2004 .( در طول آبستنی
دفع ادراري کلسیم کاهش و  ،هاي آخربه ویژه در ماه

یابد و همزمان میزان ي آن افزایش میاجذب روده
هیدروکسی کله کلسیفرول به همراه دي 25و 1هورمون 
هاي دیگر شامل پروالکتین، استروژن، الکتوژن هورمون

که  یافتهافزایش .  ..جفتی و فاکتور رشد شبه انسولینی و 
به دنبال  ،در نتیجه . شوندباعث تغییر جذب کلسیم می

دوم و سوم آبستنی  ثلثافزایش استروژن و پروالکتین در 
Oliver(یابد جذب کلسیم نیز افزایش می et al. 2004 .(

حاضر نیز کاهش کلسیم با پیشرفت آبستنی  يدر مطالعه
شیرواري تشدید شد که  يمشهود بود و با رسیدن به دوره

جنین به کلسیم و  يایندهنیاز فز توان این تغییرات را بهمی
و ترشح آن در شیر  جنین در بافت استخوانی آنرسوب 

.نسبت داد
حاضر به موازات  يهر چند مقدار فسفر در مطالعه

بارداري و پس از زایمان روند  يکلسیم در طول دوره
 ،موارد يولی در کلیه ،داري داشتنزولی غیر معنی

مول بر لیتر میلی08/1-76/2میانگین آن در سطح طبیعی،
)Radostits et al. 2007(در بررسی .، قرار داشتYokus 

رغم کاهش فسفر در نیز علی2006در سال Cakirو 
. دار نبودیبارداري گاو، تغییرات از نظر آماري معن يدوره

در انسان نیز در طول آبستنی، کاهش اندکی در میزان 
Kametas(فسفر سرم گزارش شده است  et al. 2003(.

افزایش مقادیر فسفر نیز در طی دوران شیرواري در مادیان 
Filipovic(گزارش شده است  et al. 2010 .( تغییرات

به موازات  متابولیسمی فسفر و کلسیم در مادیان معموالً
کلسیم به  يکنترل کننده عواملگیرند و هم صورت می

دهندمیت تأثیر قرار طور ثانویه مقادیر فسفر را نیز تح
)Filipovic et al. 2010.(

-1/1طبیعی منیزیم در گاو که مقداربا توجه به این
Radostits(مول بر لیتر میلی74/0 et al. 2007 (به است ،

یم در تمامی مراحل بارداري دچار رسد سطح منیزنظر می



. . .تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در 

139499، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 

گیري انجام که نمونهبا توجه به این.کاهش بوده است
است این شده به طور کامل در فصل بهار صورت گرفته 

در بررسی حاضر .رسدر میموضوع تا حدي طبیعی به نظ
غلظت سرمی منیزیم در طی بارداري کاهش و پس از 

تر مطالعات این یافته با بیش .زایمان با افزایش همراه بود
کاهش سطح منیزیوم سرم با . باشدمرتبط همسو می

Yokus(رفت آبستنی در مطالعات چندي در گاو پیش and 

Cakir Kulcu(، گوسفند )2006 and Yur و بز ) 2003
)Breibart et al. 1960 (ولی  ،کید قرار گرفته استأمورد ت

در گزارشی نیز مقدار آن در طی آبستنی گاو باالتر اعالم 
Kulcu(گردید  and Yur تغییرات فیزیولوژیکی ). 2003

تواند از عوامل کاهش و تأمین منیزیم جنین می در آبستنی
Ahmed(منیزیم باشد  et al. 2000.(
در تمامی  سرمی مس میانگین،در این مطالعههر چند 

میکرومول بر لیتر  9تر از موارد در سطح طبیعی، بیش
)Radostits et al. با پیشرفت  ولی ،قرار داشت) 2007

آبستنی روند کاهشی محسوسی را نشان داد که از نظر 
 پژوهشگراناین یافته با نتایج اغلب . دار بودآماري معنی
هاي انتهایی افزایش مس در ماه زیرا، استدر تضاد 

Mehere(بارداري یا نزدیکی زایمان در گاو  et al. 2002( ،
Akhtar(گاومیش  et al. 2009( گوسفند ،)Yokus and 

Cakir و در بزهاي باردار در مقایسه با بزهاي غیر ) 2006
Al-Sobaiy(باردار  افزایش  .گزارش شده است) 2010

سطح مس و سرولوپالسمین در مراحل انتهایی آبستنی به 
Yokus(افزایش استروژن  and Cakir ، نقش این )2006

ریز در شروع فرایند عنصر به عنوان محرك غدد درون
حفظ مس از طریق افزایش جذب و جلوگیري از زایمان، 

Akhtar(دفع آن متناسب با نیاز جنین  et al. 2009 ( و
هاي مادر به ویژه کبد نسبت داده شده خروج مس از بافت

Veena(است  et al. 1991.(که افزایش با توجه به این
سطح مس در مراحل انتهایی بارداري به آزاد شدن این 

توان می ،مادر نسبت داده شده است عنصر از ذخایر بدن
آن در  يذخیره که احتماالً کردرا مطرح  نظریهاین 

.جمعیت مورد مطالعه در سطح مناسبی قرار نداشته است

گیري سطح در تمام موارد نمونه ،در بررسی حاضر
 2/12-2/18سرمی روي از حد طبیعی آن، یعنی 

Radostits(میکرومول بر لیتر et al. به .تر بودکم )2007
در تدریج ه با پیشرفت آبستنی سطح سرمی روي ب،عالوه

زا افزایش ولی در گروه تازه ،رو به کاهش بودطی آبستنی 
در  پژوهشگرانمطالعات سایر . محسوسی را نشان داد

خصوص سطح روي در طی آبستنی بیانگر نتایج متفاوتی 
در انتهاي  اي که افزایش سطح رويبوده است، به گونه

Mehere(بارداري گاو  يدوره et al. 2002 ( و گاومیش
)Akhtar et al. 2009 ( و کاهش نسبی آن در  گوسفند و

Kulcu(گاو  and Yur 2003, Yokus and Cakir 2006 (
افزایش نیاز مادر و جنین به مواد . گزارش شده است

معدنی و عناصر کمیاب در طی آبستنی و وجود مواد 
تواند غلظت سرمی برخی از رقابت کننده میمعدنی 

Kulcu(عناصر همانند روي را در طی آبستنی کاهش دهد 

and Yur 2003 .(یابدطی آبستنی افزایش می ،نیاز به روي،
کاهش غلظت سرمی روي در این دوران دور از  بنابراین

Apgar(انتظار نیست  and Fitzgerald 1985 .(چنین هم
شود نیز باعث کاهش جذب روي میآهن باالي جیره 

)Kaneko et al. 2008.(
گیري در تمامی مراحل نمونه ،حاضريدر مطالعه

 10-29میانگین سطح سرمی آهن در سطح طبیعی، یعنی 
Radostits(میکرومول در لیتر  et al.  قرار داشت و) 2007

هر چند  ،با پیشرفت آبستنی میزان آهن سرم افزایش یافت
کاهش آهن با پیشرفت آبستنی . دار نبوداین افزایش معنی

Akhtar(در گاومیش  et al. 2009, Azab and Abdel-

Maksoud در مطالعات انجام گزارش شده است، ) 1999
Al-Sobaiyl(در بز شده  Zvorc(و خوك ) 2010 et al. 

نیز مقدار آهن در دوران بارداري تغییر قابل ) 2006
Yokus(افزایش آن در گوسفند ولی  ،اي نداشتمالحظه

and Cakir Aoki(و اسب ) 2006 and Ishii 2011 (
.گزارش شده است

اساس نتایج این مطالعه، با پیشرفت بارداري از بر
منیزیم و مس به صورت قابل توجهی مقادیر سرمی
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مقادیر کلسیم، فسفر و روي نیز در طی  .کاسته شد
دار معنیی داشتند که از نظر آماريآبستنی روند کاهش

مقادیر منیزیم و روي به صورت  ،در این میان .نبود
مشخص و مس به صورت نسبی پس از زایمان در 

ولی کاهش کلسیم تشدید  ،زا افزایش یافتندگاوهاي تازه
 يدر طی دورهمواد معدنیرسد کاهش به نظر می .شد

ناشی از افزایش نیاز مادر و جنین و  بارداري احتماالً
. تداخل احتمالی با سایر عناصر باشد

تشکر و قدردانی 
این تحقیق را در قالب  اجراييوسیله نویسندگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز که هزینهبدین

.دارنداعالم می مراتب سپاسگزاري خود را مین نمود،أنامه دانشجویی تپایان
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Abstract
Minerals are essential in reproduction, growth and metabolism. Since minerals are 

influenced by environmental and nutritional factors and have interaction with physiological 
status, their determination is valuable in relation to pregnancy. To do this, blood samples were 
taken from 100 Holstein cattle from different regions of Birjand, including 75 pregnant (light, 
moderate and heavy pregnant) and 25 delivered. Calcium, phosphorus, magnesium, copper, 
zinc, and iron were measured in the cattle serum. The levels of magnesium and copper were 
decreased significantly during the period of pregnancy (P<0.05). Decrease of the calcium, 
phosphorus and zinc concentration during this period were not statistically significant 
(P>0.05). The level of magnesium and zinc significantly (P<0.05), and the level of copper 
partially (P<0.05) increased in delivered cows, but calcium reduction was potentiated in this 
group (P<0.05). Ferrous was the unique element which partially increased during gestational 
period (P<0.05). The reduction of minerals during gestational period specifically in heavy 
cattle may be related to the increased need of the mother and fetus, or the probability of 
minerals interaction.

Key words: Pregnant, Macro mineral, Micro mineral 
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