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تاريخ پذيرش98/6/12 :

تاريخ دريافت98/2/26 :

چکیده
هیپوکلسمی اختاللی متابولیک در گاوهای شیری بوده که با افزایش شیوع چندین بیماری در اوایل دورهی شیردهی در ارتباط است.
هدف این مطالعه تعیین مؤثر بودن تجویز مکمل  -25هیدروکسی ویتامین  D3قبل از زایش و تجویز بولوس کلرید کلسیم پس از زایش
در مقایسه با استفاده از بولوس کلرید کلسیم به تنهایی در گاوهایی که جیرهی اسیدوژنیک در اواخر آبستنی دریافت میکنند میباشد.
دویست و چهل رأس گاو هلشتاین چند شکمزا در سه گروه  80تایی تقسیم شدند .گروه اول از حداکثر  5روز قبل از زایمان تا زمان
زایمان روزانه یک کپسول  3میلیگرمی  -25هیدروکسی ویتامین  D3دریافت نمودند و در زمان زایمان و  12ساعت پس از آن بولوس
حاوی  50گرم کلریدکلسیم دریافت کردند .گروه دوم فقط بولوس حاوی  50گرم کلریدکلسیم را در زمان زایمان و  12ساعت پس از آن
دریافت نمودند .گروه سوم تنها با جیرهی اسیدوژنیک تغذیه شدند .میزان کلسیم ،فسفر و منیزیم سرم با روشهای معمول آزمایشگاهی
و میزان  -25هیدروکسی ویتامین  D3با روش  HPLCاندازهگیری شدند .نتایج نشان داد میزان  -25هیدروکسی ویتامین  D3سرم در
گروه اول به صورت معنیداری پس از خوراندن کپسول ویتامین  D3افزایش یافت .سطح سرمی کلسیم قبل زایمان در گروه اول نسبت
به گروه دوم و سوم یک افزایش معنی داری داشت و پس از زایمان میزان آن در گروه اول و دوم نسبت به گروه سوم باالتر بود .مقادیر
فسفر در زمانهای مختلف معنی دار بود .اما تحت تأثیر اثر متقابل گروه و زمان قرار نگرفت .تغییرات سرمی منیزیم در زمانهای مختلف
اثرات معنیدار نشان داد اما تحت تأثیر گروههای مختلف قرار نگرفت .این مطالعه نشان داد که تجویز  3میلیگرم  -25هیدروکسی ویتامین
 D3به مدت حداکثر  5روز قبل از زایمان در بهبود هومئوستاز کلسیم مؤثر است.
کلمات کلیدی -25 :هیدروکسی ویتامین  ،D3کلرید کلسیم ،هیپوکلسمی ،گاو شیری

مقدمه
در سالهای اخیر ،مفهوم تب شیر و هیپوکلسمی تحت

 .)2013; Chamberlin et al, 2013هیپوکلسمی چه به

بالینی به عنوان مرکز اثرات متقابل با ساير بیماریها مورد

صورت بالینی (غلظت کلسیم سرم کمتر از  4میلیگرم/

( Lean et al,

دسیلیتر) ( )Constable et al, 2017و تحت بالینی (غلظت

توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفته است
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کلسیم سرم کمتر از  8/5میلیگرم /دسیلیتر) پیامدهای

مادهی خشک فرآوری میشوند که حداقل بايد به مدت 14

منفی بسیاری بر روی سالمت گاوها داشته و متعاقباً ضرر

روز قبل از تاريخ زايمان استفاده گردند

( & Goff

و زيان هنگفتی به صنعت گاو شیری وارد مینمايد

 .)Koszewski, 2018در مورد غلظت کلسیم اين نوع جیره

( .)Oetzel, 2013; Martinez et al, 2012تب شیر با

اختالف نظر وجود دارد .گر چه برخی منابع میزان کلسیم

افزايش خطر بیماریهايی مانند سختزايی ،جفت ماندگی،

اين جیرهها را  1/1تا  1/5درصد در نظر میگیرند ،اما برخی

ورم پستان ،جابجايی شیردان و کتوز همراه است

منابع ديگر میزان  0/5–0/6درصد ماده خشک را بهتر از

(.)Wilkens et al, 2012; Reinhardt et al, 2011

مقادير باالتر میدانند (.) Goff & Koszewski, 2018

هیپوکلسمی تحت بالینی که در يک گزارش میزان وقوع آن

تجويز نمکهای کلسیم به صورت خوراکی يا زيرجلدی

در گاوهای شکم اول  11–15درصد و در گاوهای چند

يک روش مديريتی متداول جهت پیشگیری از هیپوکلسمی

شکمزا  42–60درصد بیان شده ( )Leno et al, 2017می-

پس از زايش در گلههای کوچک يا گلههای چراگاهی که

تواند زمینهساز اختالالتی مانند کاهش حرکات دستگاه

امکان تغذيه با جیرههای کامل ( )TMRاسیدوژنیک فراهم

گوارش ،کاهش مصرف غذا ،افزايش شانس جابجايی

نیست میباشد ( .)Constable, 2014تجويز مکملهای

شیردان ،افزايش غلظت اسیدهای چرب استری نشده

خوراکی کلسیم به شکل بولوس ،ژل يا محلول بالفاصله

( ،)NEFAکاهش تولید شیر ،کاهش عملکرد نوتروفیلها،

قبل يا بالفاصله پس از زايش ،سپس در فواصل  12تا 24

کاهش آبستنی به ازای تلقیح اول ،افزايش خطر بیماریهای

ساعت به میزان  2تا  4دوز يک روش عملی و مؤثر جهت

رحمی مانند متريت و آندومتريت تحت کلینیکی و نیز

افزايش سطح کلسیم سرم در اوايل چرخهی شیردهی است

( Valldecabres et al,

( Oetzel, 2013; Sampson et al, 2009; Martinez et al,

افزايش شانس ورم پستان باشد

;2018; Pinedo et al, 2017; Rodriguez et al, 2017
.)Jawor et al, 2012

با توجه به پیامدهای هیپوکلسمی و اثر آن بر اقتصاد
صنعت گاو شیری ضرورت پیشگیری از اين بیماری به
خوبی قابل درک است .نتايج مطالعات نشان داده است سه
راهکار عملی در کنترل هیپوکلسمی حول و حوش زايمان
در گاوهای شیری مؤثر هستند :استفاده از جیرههای آنیونی،
تجويز کملهای خوراکی کلسیم در اواخر دوره خشکی و
استفاده از متابولیتهای خوراکی ويتامین

Farnia et ( D3

.)al, 2018
تغذيه با جیرههای اسیدوژنیک هماکنون مؤثرترين راه
پیشگیری از هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی در گلههای
بزرگ که خوراک به صورت کامالً مخلوط ( )TMRعرضه
میگردد میباشد

( Oetzel et al, 1988; Moore et al,

.)2000; Charbonneau et al, 2006; Farnia et al, 2018
در حال حاضر جیرههای اسیدوژنیک با تفاوت کاتیون –
آنیون ( -10 )DCADتا  -15میلیاکیواالن در  100گرم

.)2016; Farnia et al, 2018
استفاده از متابولیتهای ويتامین  D3قبل از زايش يک
روش عملی برای کنترل هیپوکلسمی حول و حوش زايمان
است .ويتامین  Dيا کوله کلسیفرول در پوست پستانداران
از تبديل فتوشیمیايی -7دهیدروکلسترول تولید و جذب
گردش خون میشود .در کبد ،تحت تأثیر آنزيمهای
میکروزومی ويتامین  Dبه  -25دی هیدروکسی ويتامین D3

هیدروکسیله شده و به گردش خون راه يافته و در کلیه به
25 ،1هیدروکسی ويتامین  D3تبديل میشود

( Taylor et

 .)al, 2008شکل فعال ويتامین -25 ،1( Dدیهیدروکسی
ويتامین  )Dباعث افزايش جذب فعال کلسیم و فسفر از
سلولهای اپیتلیوم روده میشود و نیز هماهنگ با هورمون
پاراتیروئید آزادسازی کلسیم از استخوان را تحريک میکند
( .)Weiss et al, 2015تجويز  3میلیگرم  25هیدروکسی
ويتامین  D3در اواخر دورهی خشکی همراه با يک جیره
اسیدوژنیک در کاهش هیپوکلسمی تحت بالینی در گاوهای
شیری مؤثر بوده است ( Wilkens et al, 2012; Rodney et
نشریه دامپزشكي ایران ،دوره شانزدهم ،شماره  ،3پاییز 1399
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 .)al, 2018; Martinez et al, 2018تحريک ،تنظیم و فعال-

میلیگرمی کپسول با  3میلیگرم  -25هیدروکسی ويتامین

سازی مکانیسمهای مرتبط با متابولیسم کلسیم تحت تأثیر

 D3و  97میلیگرم نشاسته به عنوان اکسیپینت ()Excipient

يک سری وقايع منظم میباشد و اين رويدادها باعث حفظ

پر گرديد .همچنین گاوهای اين گروه بالفاصله بعد از

کلسیم در يک محدودهی ظريف میشود .اما در پیرامون

زايمان و  12ساعت بعد ،يک بولوس حاوی  50گرم کلريد

زمان زايمان ،هنگامی که حیوان به مقادير قابل توجهی

کلسیم (شرکت زوفا پرنیان پارس ،تهران)

( Farnia et al,

کلسیم نیازمند است ،پاسخهای تنظیمی جهت تأمین نیاز

 )2018را به کمک بولوس خوران دريافت نمودند.

کلسیم با تأخیر صورت میگیرد .از نظر تئوری ،استفاده از

گروه دوم :شامل  80رأس گاو که عالوه بر جیره

متابولیتهای ويتامین  Dممکن است در کنترل هیپوکلسمی

اسیدوژنیک ،بالفاصله پس از زايش و  12ساعت بعد،

مفید باشند .با وجود سالها تحقیق ،مفیدترين شکل ،زمان

بولوس حاوی  50گرم کلريد کلسیم دريافت نمودند

و روش درمان مورد سوال است .لذا هدف از اين مطالعه

(گاوهای اين گروه مکمل  -25هیدروکسی ويتامین

بررسی اثر استفاده از  -25هیدروکسی ويتامین  D3و جیره

دريافت ننمودند).

D3

اسیدوژنیک در قبل از زايش و بولوس کلريد کلسیم پس از

گروه سوم :فقط جیرهی اسیدوژنیک دريافت کرده و

زايش بر پیشگیری از هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی

مکمل خوراکی کلريد کلسیم و  -25هیدروکسی ويتامین

بوده است.

 D3دريافت ننمودند.
در اين مطالعه ،به طور تصادفی از  20رأس گاو هر گروه

مواد و روش کار

جهت آنالیزهای بیوشیمیايی ،نمونهی خون و ادرار اخذ

اين مطالعه بر روی  240راس گاو هلشتاين شکم سوم

گرديد .به طور میانگین از  5روز قبل از زايمان در دو نوبت

و باالتر که در اواخر دورهی خشکی قرار داشتند ،در يک

صبح و عصر نمونهی خون اخذ شد .در زمان زايمان و نیز

واحد دامداری صنعتی گاو شیری در شیراز در تابستان

در روز اول پس از زايش هر  6ساعت نمونهگیری به عمل

 1397انجام گرفت .گاوها به سه گروه  80رأسی تقسیم

آمد .سپس در روزهای  5 ،3و  7پس از زايش در يک

شدند .از آن جا که مديريت تغذيهای دامداری جهت مقابله

نوبت نمونهی خون گرفته شد .نمونهی خون از وريد دمی

با هیپوکلسمی استفاده از جیرههای اسیدوژنیک بود ،تمامی

با استفاده از ونوجکت و لوله بدون ضد انعقاد اخذ گرديد.

گاوها در گروههای مورد مطالعه در اواخر دورهی خشکی

به منظور جداسازی سرم ،نمونهها به مدت  10دقیقه و در

با جیرهی کامالً مخلوط ( )TMRبا تفاوت کاتیون – آنیون

 3000دور در دقیقه سانتريفیوژ شدند .سرمها پس از

 -13میلیاکیواالن در  100گرم مادهی خشک تغذيه شدند.

جداسازی در فريزر  -20تا زمان آنالیز جهت پارامترهای

گروه اول :شامل  80رأس گاو که عالوه بر جیرهی

کلسیم ،فسفر ،منیزيم و  -25هیدروکسی ويتامین  D3ذخیره

اسیدوژنیک فرموله شده حداقل  3و حداکثر  5روز قبل از

شدند .همزمان با اخذ نمونه خون ،جهت پايش تأثیر جیره-

زايش پیشبینی شده تا روز زايمان ،روزانه  3میلیگرم -25

ی اسیدوژنیک تالش شد به روش تحريک ناحیه پرينه

هیدروکسی ويتامین  D3را به شکل کپسول دريافت می-

نمونهی ادرار نیز اخذ گردد و  pHنمونه به وسیلهی  pHمتر

( ;Wilkens et al, 2012; Rodney et al, 2018

قلمی الکترونیک ( )AZ8686, pen pH meterمورد ارزيابی

 .)Martinez et al, 2018کپسول  -25هیدروکسی ويتامین

قرار گرفت .میانگین  pHادرار در گروه اول ،دوم و سوم

 D3در دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی

در قبل از زايش به ترتیب  6/03 ،6/02و  5/98بود.

کردند

شاپور اهواز تولید گرديد .بدين صورت که هر پوکه 100

غلظتهای سرمی کلسیم (فتومتريک با استفاده از
 ،)ARSENAZO IIIفسفر (فتومتريک  )UV testو منیزيم
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(فتومتريک با استفاده از  )Xylidyl Blueتوسط کیتهای

فسفر

تجاری پارس آزمون و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر

در مدل مورد مطالعه سطح سرمی فسفر تحت تأثیر گروه

( )BioTek Instruments Inc, Winooski, VT, USAتعیین

و زمان بود ( ،)Table 2( )P<0/0001اما الگوی تغییرات

D3

سطح سرمی فسفر در گروههای مختلف و در زمانهای

با استفاده از روش کروماتوگرافی مايع با کارايی باال

مختلف (درمان × زمان) اختالف معنیداری نداشت

( )HPLCتوسط آزمايشگاه بخش خصوصی انجام شد.

( .)P>0/05سطح فسفر سرم در زمان زايش در گروه اول

گرديد .آنالیز غلظت سرمی  -25هیدروکسی ويتامین

برای تجزيه و تحلیل اطالعات به دست آمده از نرمافزار
آماری  spssنسخه  16و آزمون آنالیز واريانس دوطرفه

نسبت به گروه دوم و سوم علیرغم عدم ارتباط معنیدار
در میزان باالتری قرار داشت.

( )two way ANOVAاستفاده شد.
منیزیم

نتایج

در مدل مورد مطالعه میانگین سطح سرمی منیزيم تحت

کلسیم

تأثیر گروه درمانی قرار نگرفت ( ،)P=0/4590اما تغییرات

در مدل مورد مطالعه تغییرات سطح سرمی کلسیم تحت

سطح سرمی منیزيم در زمانهای مختلف يک اختالف

تأثیر قرار گرفت ( .)Table 1( )P<0/0001اين تأثیر ناشی

معنیدار نشان داد ( .)P<0/0001الگوی تغییرات سطح

از اثر گروه و زمان ( )P<0/0001بود .الگوی تغییرات سطح

سرمی منیزيم تحت تأثیر اثر متقابل گروه درمانی و زمان

سرمی کلسیم در گروههای مختلف در زمانهای مختلف

قرار نداشت (.)Table 3( )P>0/05

(اثر متقابل درمان× زمان) متفاوت بود ( .)P<0/0001در
گروه اول سطح سرمی کلسیم در  12ساعت قبل زايش و

 -25هیدروکسی ویتامین )OHD3( D3

زمان زايش يک روند افزايشی و در گروه دوم و سوم يک

میانگین سطح سرمی -25هیدروکسی ويتامین  D3در

روند کاهشی را نشان داد .همچنین آنالیز آماری نشان داد

گروههای مختلف و زمانهای متفاوت تحت تأثیر قرار

سطح سرمی کلسیم پس از زايش در گروه اول و دوم با

گرفت ( .)Table 4( )P<0/0001الگوی تغییرات ويتامین

استفاده از دو نوبت بولوس کلريد کلسیم به میزان قابل

 D3در گروههای درمانی و در زمانهای مختلف معنیدار

قبولی میرسد ،اما در گروه سوم (هیچ مکملی دريافت

بود ( .)P<0/0001در شروع مطالعه میانگین غلظت سرمی

ننمودند) سطح کلسیم پس از زايش يک روند کاهشی را

 -25هیدروکسی ويتامین  D3در گروه اول ،دوم و سوم به

نشان میدهد .میزان هیپوکلسمی تحت بالینی (بر اساس

ترتیب  28/3 ،26و  27/8نانوگرم در میلیلیتر بود .در زمان

نقطهی برش کلسیم  8/5میلیگرم در دسیلیتر) در گروه

زايمان سطح سرمی -25هیدروکسی ويتامین  D3در گروه

اول ،دوم و سوم به ترتیب در  12ساعت قبل از زايش ،10

اول  38/5و در گروه دوم و سوم به ترتیب  26/4و 27/5

 45و  55درصد و زمان زايش  65 ،35و  75درصد و 12

نانوگرم در میلیلیتر بود.

ساعت پس از زايش  35 ،20و  60درصد بود.
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Table 1, Mean ± SD of serum calcium concentration at different times before and after parturition in
different treatment groups (mg/dl)
Calcium
-5 d
-12 h
Parturition
6h
12 h
18 h
1d
3d
5d
7d
8/63
First
9.23
8/96
9.18
9.23
9.07
8.76
8.85
8.91
9.06
±
group
±
±
±
±
±
±
±
±
±
n=20
0.93Aab
1.06Ab
1.1Abc
0.9Aabcd
0.57Abd 0.76Aabcd 0.76Aabcd 0.61Aabcd
0.52Aa 0.56Aa
The
8.58
8.47
8.13
9.27
8.67
8.95
8.75
8.79
8.85
9.11
second
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
group
0.7Aa
0.61Bab
0.98Bbc
0.68Ad
0.66Babe
0.45Aade 0.66Aabe 0.79Aabe 0.73Aabdc
0.83Ade
n=20
The
8.64
8.45
8.19
7.92
8.21
8.41
8.49
8.95
9.13
9.17
third
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
group
0.44Aa 0.66Bab
0.65Bbc
0.81Bcd 1.03Babcde 1.07Babce 0.8Aabce
0.84Aaf
0.71Af
1.1Af
n=20
(abc) Data with at least one lowercase letter in each row do not have a statistically significant difference (p>0.05). (ABC) Data
with at least one capital letter in each column do not have a statistically significant difference (p>0.05).

Table 2, Mean ± SD deviation of serum phosphorus concentration at different times before and after
parturition in different treatment groups (mg/dl)
Phosphorus

-5 d
-12 h
Parturition
6h
12 h
18 h
1d
3d
5d
7d
6.07
5.58
4.59
5.14
5.19
5.26
5.49
5.67
5.64
5.55
First group
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
n=20
0.53Aa 0.95Ae
0.89Ac
0.88Ad 0.95Abde 0.96Abdef 0.68Abdef 0.65Abf 0.91Abf 0.42Abdef
The second
6.06
5.03
4.31
4.78
4.92
5.19
5.26
5.28
5.41
5.48
group
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
n=20
0.69Aa 1.07Bb
0.66Ac
0.82Bbd 0.6ABbde 0.65Abdef 0.65Abef 0.61Abef 0.5Abf
0.96Abf
The third
5.88
4.78
4.26
4.40
4.70
4.91
5.13
5.32
5.59
5.53
group
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
n=20
0.68Aa 0.82Bb
0.65Ac
0.57Bbc 0.54Bbde 0.65Abdef 0.57Adefg
0.8Afg
0.89Aa
0.68Aag
(abc) Data with at least one lowercase letter in each row do not have a statistically significant difference (p>0.05). (ABC)
Data with at least one capital letter in each column do not have a statistically significant difference (p>0.05).

Table 3, Mean ± SD deviation of serum magnesiun concentration at different times before and after
parturition in different treatment groups (mg/dl)
Magnesium
First group
n=20

-5 d
-12 h
Parturition
6h
12 h
18 h
1d
3d
5d
7d
2.29
2.22
2.11
2.08
2.11
2.11
2.13
2.15
2.15
2.16
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
0.29Aa 0.28Aab
0.2Ac
0.08Ac
0.14Ac
0.1Ac
0.19Abc 0.12Abc 0.13Abc 0.12Abc
The second
2.3
2.1
2.05
2.06
2.07
2.11
2.1
2.16
2.16
2.2
group
±
±
±
±
±
±
±
Z
±
±
n=20
0.22Aa
0.07Bb
0.08Abc
0.1Abcd 0.14Abcde 0.08Abcdef 0.07bcdef 0.18Abf 0.23Abef 0.27Af
The third
2.29
2.14
2.07
2.09
2.11
2.12
2.13
2.13
2.14
2.18
group
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
n=20
0.14Aa
0.8ABb
0.13Ab
0.12Ab
0.1Ab
0.13Ab
0.15Ab
0.1Ab
0.21Ab
0.22Ab
(abc) Data with at least one lowercase letter in each row do not have a statistically significant difference (p>0.05). (ABC)
Data with at least one capital letter in each column do not have a statistically significant difference (p>0.05).

Table 4, Mean ± SD deviation of serum 25 hydroxyvitamin D3 concentration at different times before and
after parturition in different treatment groups (ng/ml)
25 Hydroxyvitamin D3
-5 d
Parturition
3d
First group
Aa
Ab
26 ± 3.15
38.5 ± 5.77
32.6 ± 4.97Ac
n=20
The second group
28.3 ± 4.99Aa
26.4 ± 3.73Bab
29 ± 4.15Ba
n=20
The third group
27.8 ± 3.91Aa
27.5 ± 3.90Ba
26.2 ± 4.06Ba
n=20
(abc) Data with at least one lowercase letter in each row do not have a statistically significant difference (p>0.05). (ABC) Data
with at least one capital letter in each column do not have a statistically significant difference (p>0.05).
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تأثیر مکمل خوراکی -25هیدروکسی ویتامین  D3و . . .

بحث
غلظت طبیعی کلسیم خون در گاوهای شیری بالغ بین

تحت بالینی در گاوهای گروه اول در قبل از زايش و زمان

 8/5 – 10میلیگرم در دسیلیتر است ،که به سه شکل

زايمان به طور قابل مالحظهای کمتر از گروه دوم و سوم بود

يونیزه ،متصل به پروتئین و متصل به آنیونها وجود دارد.

(جدول  ،)1و اين نشان میدهد استفاده از مکمل -25

کلسیم جهت تولید آغوز ،بلوغ جنین و شروع تولید شیر در

هیدروکسی ويتامین  D3در قبل از زايش میتواند وقوع

انتهای آبستنی نیاز است ( .)Peek & Divers, 2018در روز

هیپوکلسمی تحت بالینی را به طور مؤثری کاهش دهد.

اول شیردهی سنتز و ترشح آغوز باعث از دست رفتن مقادير

درک اين که چگونه و چرا در حول و حوش زايش

زيادی کلسیم ،حدوداً  7تا  10برابر بیشتر از میزان موجود

مکانیسمهای هومئوستاتیک کلسیم شکست میخورند،

در خون میشود ( .)Martinez et al, 2014بدن در بیشتر

باعث پیدايش راهکارهای گوناگونی جهت پیشگیری از

مواقع با به کار گرفتن مکانیسمهايی کلسیم خون را در

اين مهم شده است.

محدودهی طبیعی حفظ میکند ،اما گاهی اوقات اين

القای اسیدوز متابولیکی ماليم با به کارگیری جیرههای

مکانیسمهای هومئوستاتیک شکست خورده و در نتیجه

آنیونیک به عنوان يک روش متداول توانسته وقوع تب شیر

هیپوکلسمی اتفاق میافتد ( .)Goff, 2008پايداری کلسیم

و هیپوکلسمی تحت بالینی را کاهش دهد ،اما اين روش

خون در محدودهی طبیعی جهت انجام برخی از اعمال مانند

پیچیدگیهای خود را داشته و ممکن است در هر گلهای

تحريک عصبی-عضالنی ،لخته شدن خون و ترشح هورمون

قابل اجرا نباشد ( .)Goff et al, 1991; Oetzel, 2000در

ضروری است و کمبود آن با افزايش خطر بروز برخی

مطالعهی حاضر تمامی گاوها در اواخر دورهی خشکی

بیماریها همراه میباشد ( .)Wu et al, 2008هیپوکلسمی

جیرهی اسیدوژنیک دريافت نمودند اما با اين وجود فراوانی

حرکات شکمبه و شیردان را کاهش و خطر جابجايی

هیپوکلسمی تحت بالینی در زمانهای مختلف در گروه سوم

شیردان را افزايش میدهد .در ابتدای دورهی شیردهی،

نسبت به ساير گروهها به طور قابل مالحضهای بیشتر بود

هیپوکلسمی با کاهش مصرف غذا باعث باال رفتن نقل و

(جدول  .)1مطالعات  Afshar Farniaو همکاران در سال

انتقال لیپیدها در بدن و افزايش خطر کتوز میشود.

 2018نشان داد استفاده از جیرههای اسیدوژنیک به تنهايی

هیپوکلسمی فعالیت انقباضی همهی عضالت را کاهش می-

نمیتواند از هیپوکلسمی تحت بالینی پیشگیری نمايد.

دهد مانند عضلهی اسفنکتر کارتیه پستان که مسئول بسته

در سالهای اخیر استفاده از مکملهای خوراکی کلسیم به

شدن دريچهی کارتیه پس از شیردوشی میباشد ،از اين رو

عنوان يک راهکار مناسب در کنترل هیپوکلسمی جايگاه

هیپوکلسمی با افزايش خطر ورم پستان همراه است ( Goff,

ويژهای پیدا کرده است .از بین مکملهای خوراکی کلسیم،

مطالعات  Martinezو همکاران ( )2016و

کلريد کلسیم باالترين توانايی را جهت حفظ غلظت کلسیم

 Kimuraو همکاران ( )2006نشان داد هیپوکلسمی پاسخ

سرم دارد (.)Goff & Horst, 1993; Sampson et al, 2009

سیستم ايمنی به محرکات را کاهش میدهد.

در اين مطالعه از بولوس حاوی  50گرم کلريد کلسیم برای

.)2008

مطالعهی  Faramarzianو همکاران در سال  2017بر

کنترل هیپوکلسمی پس از زايش استفاده شد ،خوراندن

روی گاوهای تغذيه شده با جیرههای با کلسیم و فسفر

بولوس کلريد کلسیم منجر به بهبودی پايدارتری در غلظت

محدود نشان داد 16/7 ،درصد گاوها غلظت کلسیم سرم

کلسیم سرم (جدول  )1در مقايسه با پژوهشهای پیشین شد

خون کمتر از  8/5میلیگرم و در حدود  8میلیگرم در دسی-

که در آن کلريد کلسیم را به صورت محلول در آب خورانده

لیتر داشتند .در مطالعهی حاضر ،میزان فراوانی هیپوکلسمی

بودند (.)Sampson et al, 2009; Farnia et al, 2018
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مزايای بالقوه و نیز مشکالت استفاده از متابولیتهای

نداشته است Grunberg .و همکاران در سال  2011نشان

ويتامین  Dدر پیشگیری از هیپوکلسمی برای سالها پیش

دادند که اسیدوز متابولیکی ماليم در اواخر دورهی خشکی

شناخته شده است ( .)Horse et al, 1994تغذيه پیش از

غلظت فسفر را تغییر نمیدهد.

زايش گاوها با جیره اسیدوژنیک و به طور همزمان استفاده

منیزيم يک کاتیون داخل سلولی و کوفاکتوری ضروری

از -25هیدروکسی ويتامین  D3منجر به بهبود فعالیت

برای واکنشهای آنزيمی حیاتی است .هومئوستاز منیزيم

فاگوسیتوزی نوتروفیلها ،کاهش استرس اکسیداتیو ،کاهش

عمدتاً از طريق تعادل بین جذب رودهای و دفع ادراری

است ( Martinez et al,

تنظیم میشود .فاکتورهای دخیل در هومئوستاز منیزيم

 .)2018مطالعهی  Guoو همکاران در سال  2018نشان داد

عبارتند از میزان آن در جیرهی غذايی ،هورمونها

استفاده از مکمل خوراکی  -25هیدروکسی ويتامین  D3يک

(پاراتورمون ،کلسیتونین و آلدسترون) و سطح سرمی

راه مناسب افزايش آن در پالسما میباشد .در مطالعهی

کلسیم و منیزيم ( .)Goff, 2014غلظت سرمی منیزيم در

حاضر غلظت سرمی  -25هیدروکسی ويتامین  D3در

محدودهی  1/8–2/4میلیگرم در دسیلیتر میباشد و غلظت

گروههای مورد مطالعه يک اختالف معنیداری را نشان داد

آن به میزان منیزيم جیرهی وابسته است ( .)Goff, 2006از

در زمان زايمان غلظت سرمی -25

آن جا که منیزيم نقش مهمی در هومئوستاز کلسیم ايفا می-

هیدروکسیويتامین  D3حدوداً  1/5برابر بیشتر از گروه

کند ،تعیین غلظت سرمی آن میتواند امری مهم در کنترل

دوم و سوم بود .مشابه مطالعهی  Wilkensو همکاران در

هومئوستاز آن و متعاقباً کلسیم باشد (.)Lean et al, 2006

سال  ،2012استفاده از مکمل خوراکی  -25هیدروکسی

در اين مطالعه ،میانگین غلظت سرمی منیزيم هر سه گروه

ويتامین  D3به همراه جیره اسیدوژنیک به خوبی توانست

به ترتیب در پیش از زايمان ( ،)2/15 ±0/18زمان زايمان

غلظت سرمی کلسیم در پیش از زايش را در محدودهی

( )2/0±08/15و پس از زايمان ( )2/12±0/15میلیگرم بر

طبیعی نگه دارد .همچنین پس از زايمان ،در گروه اول

دسیلیتر بود .بنابراين روشن است که غلظت منیزيم سرم

(دريافت کننده  -25هیدروکسی ويتامین  D3قبل از زايش

تحت تأثیر گروههای درمانی قرار نگرفت ،اما میزان آن در

و بولوس کلريد کلسیم پس از زايش) نسبت به گروه دوم

زمان زايش کمی کاهش و پس از زايش افزايش يافت

(دريافت کننده بولوس کلريد کلسیم پس از زايش) غلظت

(.)Table 3

بروز جفت ماندگی و متريت شده

(جدول .)4

سرمی کلسیم به مراتب در سطح باالتری و در محدودهی
طبیعی قرار داشت.

نتايج حاصل از اين مطالعه ،اطالعات با ارزشی را در
مورد مقدار و زمان استفاده از  -25هیدروکسی ويتامین D3

غلظت سرمی فسفر در محدودهی  4–6میلیگرم در

در دامداریهای گاو شیری جهت کنترل هیپوکلسمی ارائه

دسیلیتر است ( .)Goff, 2000هومئوستاز غلظت فسفر در

میدهد .اين مطالعه نشان میدهد استفاده از  3میلیگرم

خون به جايگزين شدن از استخوان ،دفع از طريق مدفوع،

 -25هیدروکسی ويتامین  D3برای مدت زمان کوتاهی در

ادرار و شیر ،و جذب از غذا بستگی دارد (.)Goff, 2000

قبل از زايش در گاوهای تغذيه شده با جیره اسیدوژنیک

فسفر از روده کوچک (به ويژه ژژنوم) از طريق انتقال فعال

میتواند غلظت کلسیم را تا زمان زايمان در محدودهی

و نیز مسیر پاراسلوالر جذب میشود .جذب فسفر در

طبیعی حفظ کند و اثر مفیدی بر هومئوستاز کلسیم داشته

مواردی مانند پايین بودن کلسیم جیره ،افزايش اسیديته جیره

باشد .همچنین آنالیز آماری نشان داد استفاده از دو نوبت

و مصرف ويتامین  D3افزايش میيابد (.)Grunberg, 2014

بولوس کلريد کلسیم پس از زايش در گاوهای تغذيه شده

در اين مطالعه تغییرات سطح سرمی فسفر در محدودهی

با جیرههای آنیونیک در قبل از زايمان میتواند يک روش

ظريفی بوده و نسبت به مقدار طبیعی تفاوت محسوسی

عملی مؤثر در پیشگیری از هیپوکلسمی باشد.
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تشکر و قدردانی
نويسندگان مقاله از مديريت و پرسنل محترم شرکت پگاه شیراز و جناب آقای دکتر آرش خدری که در انجام اين مطالعه
.همکاری نمودند کمال تشکر را دارند

تعارض منافع
.نويسندگان مقاله اعالم میدارند که هیچگونه تعارض منافعی ندارند

منابع مالی
اين تحقیق در قالب پاياننامهی دکتری تخصصی در دانشگاه شهید چمران انجام گرفت و هزينهی اجرا آن در قالب پژوهانه
 لذا نويسندگان مقاله از حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر و قدردانی.(گرنت) پرداخت شد
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Abstract
Hypocalcemia is a metabolic disorder in cows that is associated with the incidence of several
diseases in early lactation. The aim of this study was to determine the effectiveness of 25hydroxyvitamin D3 supplementation before calving and postpartum calcium chloride bolus
compared with bolus calcium chloride alone in cows receiving acidogenic diet in late
pregnancy. Two hundred and forty multiparous Holstein dairy cows were assigned to one of
three groups of 80 cows. Group 1 received daily 3 mg of 25-hydroxyvitamin D3 capsule starting
a maximum of 5 days before the anticipated parturition date and administered 50 g Ca as a
CaCl2 bolus at calving and 12 h later. Group 2 received 50 g Ca as a CaCl2 bolus at calving
and 12 h later. Group 3 was fed the acidogenic diet. Serum concentrations of Ca, P and Mg
were measured by conventional methods and 25-hydroxyvitamin D3 levels by HPLC. The
results showed that serum 25-hydroxyvitamin D3 in the first group significantly increased after
the vitamin D3 capsule administration. Pre-partum calcium level in group I was significantly
higher than group II and group III and the postpartum level was higher in group I and group II
than group III. Phosphorus values were significant at different times but were not affected by
the interaction between group and time. Serum magnesium changes showed significant effect
at different times but were not affected by different groups. This study showed that the
administration of 3 mg of vitamin D supplementation for up to 5 days before parturition is
effective in improved calcium homeostasis.
Key words: 25-hydroxyvitamin D3, Calcium Chloride, Hypocalcemia. Dairy Cow
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