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بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و بالینی در گاوهاي شکم اول و چند شکم زایش 
انتظار زایش يبا کلسیم و فسفر محدود در دوره يتغذیه شده با جیره
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چکیده
ازکلسیمجایگزینیبهقادرگاوکهدهدمیرخزمانیهاست وبالینی دو عامل خسارت اقتصادي در گلههیپوکلسمی بالینی و تحت

هاي مرتبط با به منظور ارزیابی وقوع تب شیر، هیپوکلسمی تحت بالینی و بیمارياین مطالعه . رفته از طریق آغوز و شیر نباشد دست
 يرأس گاو چند شکم در دوره 18رأس گاو شکم اول و  18خون  يبدین منظور نمونه. کلسیم در گاوهاي شیري پرتولید انجام گرفت

جیره با کلسیم و  ،روز قبل از زایش تا زمان زایش 21مورد نظر از هاي دام. انتقالی از دو گاوداري با شرایط مدیریتی یکسان اخذ گردید
میزان کلسیم، فسفر و منیزیم سرم . اي دریافت نمودندشیردهی جیره با کلسیم و فسفر متناسب با نیاز تغذیه يفسفر محدود و در دوره

، هیپوکلسمی تحت )لیترگرم در دسیمیلی 5/8(بر اساس نقطه برش کلسیم. گیري شدندهاي معمول آزمایشگاهی اندازهخون با روش
و  1/11درصد و در زمان پس از زایش به ترتیب 7/16بالینی در گاوهاي شکم اول و چند شکم زایش در زمان قبل از زایش هر کدام

یک يگاوداري در یک دورههاي این دو زایشجایی شیردان در مجموع فراوانی تب شیر، جفت ماندگی، متریت و جابه. درصد بود 7/16
-تعداد زایمان بر میزان فراوانی هیپوکلسمی تحت بالینی در زمان ،دهدنتایج نشان می. و صفر درصد بود 9/5، 6/12، 3/1ساله به ترتیب 

داري ثیر معنیکنند تأاستفاده می انتظار زایش يهاي قبل و بعد از زایمان در گاوهایی که از جیره با کلسیم و فسفر محدود در دوره
نظر گرفتن تعداد بدون در  بالینی گیري از هیپوکلسمییشانتظار زایش بر پ يجیره با کلسیم و فسفر محدود در دورههمچنین . ردندا

.زایمان مؤثر بوده است

گاوکلسیم، فسفر، منیزیم، هیپوکلسمی،: کلمات کلیدي

مقدمه
از (منفی انرژي  يخالل موازنهدر گاوهاي شیري، در .

هفته پس از  10هفته پیش از زایش تا بیش از  3ود حد
مقابله با هر عاملی که بتواند مصرف و هضم و ) زایش

را که افت چ ،جذب غذا را کاهش دهد اهمیت دارد
-آمدهاي موازنهبرخی پیابتال به به حیوان را  ،مصرف غذا

کندمیمستعد رژي مانند کتوز و ناباروري منفی ان ي
)Bertics et al. 1992, Ribeiro et al. 2011 .(

تواند با کاهش در شمار عواملی است که می هیپوکلسمی
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حرکات دستگاه گوارش مصرف غذا را پایین ها و انقباض
.Hansen et al(آورد حیوان را به ابتال به  حتیو  )2003

 Oetzel and Miller(سازد مستعدجایی شیردان نیز بهجا

تر بالینی بیشین بیماري به اشکال بالینی و تحتا. )2012
دهد، هر ساعت پس از زایمان رخ می 48تا  24در خالل 

چند روزي قبل یا ) تب شیر(چند رخداد شکل بالینی آن 
).Radostits et al. 2007(بعد از زایمان نیز محتمل است

ابتال به  یفراوان ،یو اقدامات کنترل هیتغذ تیبسته به وضع

دانشگاه شهید چمران اهواز

E-mail: mhajih@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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تحت یپوکلسمیابتال به ه یدرصد و فراوان 5-6ریتب ش
بیبه ترت شیشکم اول و چند شکم زا يدر گاوها ینبالی
هاي روش.)Reinhardt et al. 2011(درصد است 50و  25

ز هیپوکلسمی زایمان به کار گیري اگوناگونی براي پیش
 DeGaris and(هاي آنیونی، از جمله مصرف جیرهدرومی

Lean 2008, Weich et al. 2013( هایی با جیره، مصرف
.Wiggers et al(کلسیم و فسفر کم 1975, Van Saun 

 Thilsing-Hansen et(، استفاده از زئولیت در جیره )1991

al. 2002 (خوراکی و تزریقی هاي کلسیممحلول و تجویز
Mohebbi-Fani and Azadnia(بالفاصله پس از زایمان 

2012, Oetzel and Miller تر بیشها این روش). 2012
گیري از شکل به جلوگیري از افت کلسیم خون و پیش

پس از روز نخست در یکی دو) تب شیر(بالینی بیماري 
با ، حال آن که اگر افت کلسیم خون زایش اشاره دارند

به عنوان یک عامل از زایش رخ دهد، تري بیش يهفاصل
آمدهاي و پیتواند مصرف غذا را کاهش دهد میبالقوه
 .Ribeiro et al(منفی انرژي را تشدید کند يموازنه

هاي متابولیک مانند کتوز برخی بیماريو رخداد)2011
تري نسبت به زایمان رخ بیش ياست با فاصلهممکن که 

ت با کاهش انقباضا نیهمچن.دهدرا افزایش  دهند
 ردانیشجاییجابهابتال به  شدیدتردام را در خطر ،عضالت

.Seifi et al(دهدمیقرار  در روش کاهش کلسیم .)2011
 20تر از کم(کلسیم باید بسیار کم  پیش از زایش، يجیره

باشد تا به طور کامل از هیپوکلسمی ) گرم در روز30تا 
Van Saun(جلوگیري کند  1991, Wiggers et al. 1975 .(

ها عملی نیست، چرا که کاهش کلسیم این جیره ياما تهیه
توازن سایر مواد مغذي از جمله پروتئین و  ،به این میزان

کاهش  شود کهزند و پیشنهاد میمیانرژي را نیز برهم
گرم و  90تا  60به مقادیر ) به ترتیب(کلسیم و فسفر جیره 

و 1به 5/1یا 1به  2گرم در روز با نسبت  50تا  40
حدي  تاتواند میتغذیه با جیره با کلسیم باال پس از زایش 

,Green et al. 1981(گیري کنداز هیپوکلسمی پیش Lean 

et al. 2003.( تحت رخداد هیپوکلسمی تحقیق حاضر،در
و ) روز پس از آن 20روز پیش از زایش و  10(بالینی 

ضمن استفاده از بالینی در گاوهاي شکم اول و چند شکم 
روش محدود کردن کلسیم و فسفر جیره در دوره انتظار 

گیري از تب شیر هاي پیشزایش، به عنوان یکی از روش
رتبط با هاي مسایر بیماريرخداد همچنین . بررسی شد

هاي یک سال بررسی کلسیم خون نیز در مجموع زایش
به دلیل اهمیت فسفر و منیزیم در فیزیوپاتولوژي . گردید

.هیپوکلسمی، سطوح این دو عنصر نیز در خون بررسی شد

مواد و روش کار
در )Bو  A(شیري پرتولیدگاوداري مطالعه در دواین 

 300و  500جمعیت با استان فارس مرودشت ستانشهر
اي و مدیریتی با شرایط تغذیه)زایش 115و  256(رأس
دو گله . انجام گرفت1394از اردیبهشت تا تیر ماه  ثابت

تا زمان  ایشپیش از زروز 21حدود از مورد مطالعه
کلسیم گرم  70و  60حاويییاها جیرهببه ترتیب زایش

هر دو گله . شدندتغذیه میدر روز فسفر گرم  51و  53و 
شکل بهشیردهیجیره با روز  20تا حدود پس از زایش 

1TMRیافتی که کنسانتره در شدندتغذیه میاي به گونه
و در صورت تمایل  بودهروز کیلوگرم در  10آنان حداکثر 

در اختیار  آزادتر، یونجه به صورت به مصرف غذاي بیش
 بیو ترک هارهیج ياجزا1جدول .گرفتگاوها قرار می

 يهانتظار زایمان و دور يهها را در دورآنییایمیش
هاي مورد در هر دو گاوداري، دام.دهدشیردهی نشان می

خشکی در جایگاه باز معمولی و در  يهمطالعه در دور
. شدندشیردهی در جایگاه فري استال نگهداري می يهدرو

جایگاه در هر دو گاوداري، گاوهاي شکم اول همچنین 
شکم رأس گاو18دو گاودارينیاز ا.مستقلی داشتند

رأس از  9يدر هر گاودار(رأس گاو چند شکم  18و ل او
تا  25/3یبدن تیبه ظاهر سالم با وضع) یهر گروه سن

 شیزا یبیبر اساس زمان تقر خشکی يدر دوره 75/3
خطاي ±(شیر  استاندارددیتول نیانگیم. انتخاب شدند

و در 33±626/0شکم اول  گاوهايدر ) استاندارد میانگین
.بودکیلوگرم 39±05/1شیچند شکم زا يگاوها

1-Total  mix ration
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ي شیرواريروز قبل از زایش و در دوره 21ي زمانی هاي مورد مطالعه در دورهي داماجزا و ترکیب شیمیایی جیره: 1جدول 
Bگاوداري Aگاوداري 

روز قبل از  21از )درصد در ماده خشک(غذا  
زایش تا زمان زایش

از زمان زایش 
به بعد

روز قبل از  21از 
شیتا زمان زا شیزا

شیاز زمان زا
به بعد

42/671/245/2325/14خشک  يیونجه
42/2737/3404/2554/28سیالژ ذرت

66/2335/559/1007/1کاه گندم
22/34/336/308/4)مالس دار(خشک چغندر  يتفاله
98/1047/1153/915/13جو

63/1087/1507/1128/15ذرت
84/367/241/561/3سبوس گندم

84/335/585/47/6سویا يکنجاله
90/343/593/48/1پنبه دانه يکنجاله
--89/35/6کلزا يکنجاله

--20/085/0پودرگوشت مرغ
74/056/172/05/2گلوتن ذرت
43/02/142/016/1)خالص(پودر چربی 

63/059/041/057/0مکمل معدنی
21/03/021/028/0مکمل ویتامینی
87/0-9/0-کربنات کلسیم

29/0-3/0-نمک
86/0-19/1-کربنات سدیمبی

ترکیب شیمیایی جیره
fNDF) %DM(9/347/233/3123
NDF) %DM(3/448/345/408/31

NEl) Mcal/kg(49/155/159/156/1
CP) %DM(23/1315/1601/1582/16
MP) %DM(19/921/1156/950/11
RUP) %CP(4/334004/295/38
EE) %DM(94/2486/266/3

NFC) %DM(3/361/402/385/41
Starch) %DM(73/2086/2501/2045/25

Ca) %DM(44/08/055/079/0
P) %DM(39/047/039/042/0

Ca:P) %DM(12/17/141/171/1
Forage ratio) %DM(5/5743/4208/5985/43

DCAD) meq/kg(100208140192
fNDF: forage neutral detergent fiber; NDF: neutral detergent fiber; NEl: net energy for lactation; CP: crude fiber; MP: 
metabolizable protein; RUP: rumen undegradable protein; EE: ether extract; NFC: non fibrous carbohydrates; DCAD: dietary 
cation- anion difference
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از بعدروز 20قبل ووز ر10هاي تحت بررسیاز دام
 از ورید خون ينمونه. گیري به عمل آمدنمونهزایمان 

و در اخذ ضدانعقاد يهاي بدون مادهو توسط لوله دمی
بخش مدیریت  ساعت به آزمایشگاه 2زمان حدود  مدت

دامپزشکی دانشگاه شیراز انتقال  يدانشکدهبهداشت دام 
ودقیقه  10ها به مدت در آزمایشگاه نمونه. شدداده می

به منظور جداسازي سرم سانتریفیوژ  دور در دقیقه 3000
 يدرجه–20فریزر در پس از جداسازي هاسرم.گردیدمی
بیوشیمیایی  هايگراد تا زمان انجام آزمایشانتیس

.ندشدمینگهداري 
سرم میکلسهاي آزمایشگاهی، بررسیجهت انجام     

، فسفر Arsenolتومتریک با استفاده از به روش فخون 
به سرم خون و منیزیم  UVبه روش فتومتریک سرم خون 

-تیتوسط کXylidyl Blueروش فتومتریک با استفاده از 
با دستگاه شرکت پارس آزمون و  يتجار يها

. ندشد يریگاسپکتروفتومتر اندازه
 هايماه و کل زایش 3هاي تحت مطالعه به مدت دام

هسال 1يدر دوره)شیزا 371(مورد مطالعهدو گاوداري 
یی شیردان، جاشیر، جابههاي تب نظر رخداد بیمارياز

. شدندگیري پیجفت ماندگی و متریت
يافزار آماردن از نرمردست آمده با بهره به اطالعات ب

SIGMA STATقرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز.
از زایش  هر یک از پارامترها قبل و بعد يایسهجهت مق

-pairedيآزمون آمار t-testاین  يمقایسه جهت و
 قبل وشیند شکم زاچشکم اول و  گاوهايفاکتورها بین 

-independentاز آزمون  شیاز زا بعد t-test  استفاده
دو گاوداري در هر یک از  يمقایسههمچنین .دیگرد

هاي قبل و بعد از زایمان فاکتورهاي مورد بررسی در زمان
-independentبا استفاده از آزمون  t-test انجام گرفت .

 ياز نظر آمار>05/0Pدست آمده در سطح ه ب ریمقاد
برش براي تعیین  ينقطه.در نظر گرفته شد داریمعن

فراوانی گاوهاي سالم و گاوهاي مبتال به هیپوکلسمی 
لیتر در نظر گرم در دسیمیلی 5/8الینی معادل تحت ب

,Oetzel 2013(گرفته شد  Martinez et al. 2012.(

تایجن
بط با زایشرتهاي مکلسمی بالینی و بیماريرخداد هیپو

هاي بیماريدرصد فراوانی رخداد تب شیر و سایر 
-و کل زایشگاو تحت نظر  36مرتبط با کلسیم خون در 

. آورده شده است 2دول جدر هاي یک سال دو گاوداري 
 5/5(تب شیر تنها در یک رأس ،گاو تحت نظر 36از 

گاو ) درصد 5/5(رأس 1و متریت در  4در زایش ) درصد
جایی شیردان و جفت گزارشی از جابه. شکم اول رخ داد

تب شیر، فراوانی درصد همچنین . وجود نداشت ماندگی
هاي زایشدر ماندگی و متریت جایی شیردان، جفتجابه

به ترتیب مورد مطالعه  )زایش 371(گاوداريدو یک سال
.بوددرصد 9/5و  6/12، 0، 3/1

غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم
هر یک از  میانگین میانگین و خطاي استاندارد

دو  نیب.آمده است 3ولفاکتورهاي بررسی شده در جد
 هايغلظتدر  داريیمورد مطالعه تفاوت معن يگاودار

 شیقبل و بعد از زا هايدر زمان میزیفسفر و من م،یکلس
به  يهر دو گاودار هايداده ه همین دلیلب. وجود نداشت

فراوانی  .شده است انیب ولگروه در جد کیصورت 
روز پیش  10بالینی در تحت گاوهاي درگیر هیپوکلسمی

.آمده است 4روز پس از زایمان در جدول  20از زایش و 

کلسیم
کلسیم سرم خون بین دو گروه شکم  غلظتيمقایسه

 20قبل و روز  10هاي اول و چند شکم زایش در زمان
اختالف پس از زایش نشان داد که بین این دو گروه روز 
میزان کلسیم همچنین ). 3جدول (نداردداري وجود معنی

روز پس از  20روز قبل و  10هاي زمانسرم خون در 
.)3جدول (دار نداشتاختالف آماري معنیزایمان 

ی گاوهاي مبتال به که فراوان4جدول  مطابق
 میکلس غلظت،دهدبالینی را نشان میهیپوکلسمی تحت

هاي هر یک از دستهدر  شیروز قبل از زا 10سرم خون 
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درصد 7/16در  شیشکم اول و چند شکم زا هايگاو
-کم)رأس چند شکم زایش 3رأس شکم اول و  3(هادام

. بود ترلییدر دسگرم میلی  8و حدود گرمیلیم 5/8تر از 
در کلسیم سرم شزایازپسروز20زماندرهمچنین، 

گاوهاي و در  )رأس 2(درصد 1/11شکم اول در  يگاوها
تر از کم هادام) رأس 3(درصد  7/16در  شیچندشکم زا

که از  بود ترلییدر دسگرم میلی 8و حدود گرمیلیم 5/8
.دار نبودنظر آماري معنی

فسفر
مطالعه هاي تحت دام يدر همهسرم خون فسفر غلظت

فسفر غلظت میانگین. طبیعی قرار داشت يدر محدوده

بل روز ق 10از زایش نسبت به روز پس  20در سرم خون 
)>05/0P(دارکاهش معنی در هر دو گروه سنی از زایش
ولی بین دو گروه شکم اول و چند شکم زایش نشان داد

.)3جدول (داري مشاهده نگردیداختالف معنی

منیزیم
العه در هاي مورد مطدر دامسرم خون منیزیمغلظت

سرم خون  منیزیم میانگین.قرار داشتطبیعی  يمحدوده
10ش نسبت به پس از زای 20در روز يدارافزایش معنی

اختالف آماري . )>05/0P(روز قبل از زایش نشان داد
گاوهاي  سرم خون بینمنیزیم غلظتاز نظر داري معنی

.اوهاي چند شکم زایش وجود نداشتشکم اول و گ

در  شیپس از زا يدر دورهزایشهاي مرتبط با تب شیر و ببیماريوقوع  یفراوان: 2جدول 
یک ساله يدر دوره هاو کل زایش گاوهاي شکم اول و چند شکم زایش مورد مطالعه

گاوداري                   
بیماري

شکم اول
)18=n(

زایشچند شکم 
)18=n(

هاکل زایش
)371=n(

5)%3/1(1%)5/5(0تب شیر
000جایی شیردانجابه

47%)6/12(00جفت ماندگی
22%)9/5(10%)5/5(متریت

)SEM±Mean(روز پس از زایش  20روز قبل و  10هاي میزان کلسیم، فسفر و منیزیم سرم خون در زمان:  3جدول 
زمان

اندازه گیري شدهفاکتور 
)n=18(چند شکم زایش)n=18(شکم اول

پس از زایشپیش از زایشپس از زایشپیش از زایش
47/8±2/817/0±62/81/0±34/827/0±11/0)ترلییدر دسگرم یلیم(میکلس

99/4±12/0* 46/6±39/0* 97/4±15/0* 39/6±29/0* )ترلییدر دس گرمیلیم(فسفر
1/2±01/0* 97/1±01/0* 16/2±01/0* 97/1±01/0* )تریلیدر دس گرمیلیم(میزیمن
)>05/0P(دار قبل و بعد از زایش اختالف معنی* 

روز پس از زایش 20روز قبل و  10هاي هاي تحت بررسی در زماندرصد فراوانی موارد هیپوکلسمی تحت بالینی در دام: 4جدول 

زمان
گیري شدهفاکتور اندازه

(%)زایشپس از (%)از زایش پیش
شکم اول

)18=n(
چند شکم زایش

)18=n(
شکم اول

)18=n(
چند شکم زایش

)18=n(

7/16گرم در دسی لیترمیلی 5/8<کلسیم 
)3=n(

7/16
)3=n(

1/1
)2=n(

7/16
)3=n(
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بحث
افتد که گاو قادر به هیپوکلسمی زمانی اتفاق می

آغوز و شیر به . جایگزینی کلسیم از دست رفته نباشد
-گرم کلسیم در هر لیتر می 1/1و  7/1- 4/2ترتیب حاوي

گرم کلسیم از  30تا  20آن روزانه  يباشند که به واسطه
 یخشک يکه در دوره یدر صورت.شودبدن خارج می

باشد یگرم م 10- 12بدن روزانه  ازیمورد ن میکلس زانیم
)Goff 2004 .( این عدم تعادل بین کلسیم در دسترس و

-تقاضاي کلسیم در شروع شیردهی سبب هیپوکلسمی می

گاو براي حفظ هموستاز کلسیم به پس از زایش . شود
.اي بیش از جذب استخوانی وابسته استجذب روده

ن سبب آزاد شد شیقبل از زا رهیج پایینمیکلس
از استخوان و بازجذب از  میپاراتورمون و جذب کلس

از روده در زمان  میجذب کلس شیو افزاهاي کلیوي لوله
 )Goff 2004(شودیم شیاول پس از زا يو روزها شیزا

در .شودو بدین ترتیب از وقوع تب شیر جلوگیري می
 Van Saunو 2003در سال و همکاران Leanمطالعات
در  گرم 90و 60تر از کلسیم کمبه ترتیب  1991در سال 

قبل از  يروز و همچنین کاهش پتاسیم و سدیم جیره
گیري از با کلسیم باال جهت پیش يزایش و تغذیه با جیره

. تب شیر توصیه شده است
 Aگاوداريجیره در فسفرو  میکلس زانیمدر این مطالعه 

به ترتیب  Bگاوداريگرم در روز و در  51و 60به ترتیب 
پیش از زایش در رهیج DCADوگرم در روز 53و  70

 واالن در کیلوگرماکیمیلی 140و  B 100و Aهاي گاوداري
 یپوکلسمیه. بود انتظار زایشيدر دورهخشک يماده

و در چند شکم زایشهايمورد از دام کیتنها در  ینیبال
. دیمشاهده گردي دو گاوداري اهشکل زایدرصد از 3/1

هاي شکم درصد دام 10سطح اقدام جهت تب شیر در گله
 Radostits(باشدها میکل زایماندرصد  5سوم به باال و 

رخداد تب شیر در این مطالعه  تردرصد پایین. )2001
پیش از نقش مؤثر جیره  يدهندهنشان ،نسبت به سطح اقدام

.تب شیر استگیري از در پیشزایش 

از  تواندهاي با کلسیم محدود میا با جیرههتغذیه دام
McDowel(بروز تب شیر جلوگیري کند  در .)2002

نشان داده 1982و همکاران در سال Kichuraيمطالعه
نظر از میزان صرفکلسیم پایین میزان بايجیرهکه شد 

ها استخوانسازي از وقوع تب شیر با فعال تواندمیفسفر 
.و روده جلوگیري کند

رأس آن  883رأس گاو که  1407اي روي در مطالعه
حدود با کلسیم و فسفر م هايبه باال بود و با جیره 2شکم 

ها که همهدرصد دام 4/1ب شیر در ، تتغذیه شده بودند
-، جابه)به باال 2درصد شکم  2/2(بودند ترباال و 2شکم 

درصد زایش  4/1و  اهدرصد کل دام2/1جایی شیردان در 
5/7کل و  ددرص 1/8و باالتر و جفت ماندگی در  2

سطح  کهضمن این.و باالتر رخ داده بود 2درصد زایش 
در گله ماندگی جایی شیردان و جفتاقدام تب شیر، جابه

.)1391محبی (باشددرصد می 10و  5، 5به ترتیب 
به دلیل تولید به باال  2شکم  يدر گاوها یپوکلسمیه

تر موبیلیزه کردن کلسیم از باالتر شیر و توانایی کم
DeGaris and Lean(افتدیاتفاق م ترشیباستخوان 

2008, Moore et al. 2000 .(Moore  و همکاران در سال
شکمشکم اول و چند يرا در گاوها یپوکلسمیه 2000

و  150صفر،  DCADبا  هايرهیبا ج هیپس از تغذ شزای
 هیسدر تلنتایج نشان داد . قرار دادند یمورد بررس -150

 نداشت و زهیونیمیکلس زانیم يرو ياثر رهینوع ج
اما در گاوها  مشاهده نگردید،یپوکلسمیهرخدادي از 

 یاز منف شیمثبت ب DCADره با یدر ج یپوکلسمیه زانیم
اي میزان هاي تغذیهروش يدر همه. و صفر بوده است

شکم چند ياز گاوها شیشکم اول ب يدر گاوهاکلسیم 
جایی ها توان جابهدهد تلیسهکه نشان می بوده است شیزا

 يدر مطالعه .تري نسبت به گاوها دارندکلسیم بیش
دار تولید شیر روزانه تفاوت حاضر با وجود اختالف معنی

بین گاوهاي شکم اول و رخداد تب شیر در  داريمعنی
چند شکم زایش وجود نداشته است که حاکی از وجود 
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در دو گروه سنی میکلس میدر تنظمکانیزم هموستاز مؤثر 
.باشدمی

میکاهش غلظت کلسهیپوکلسمی تحت بالینی به دنبال 
افتد ر اتفاق میتیلیدس درگرم یلیم 5/8تر از سرم به کمتام 

)Oetzel 2013, Martinez et al.  میکلس زانیم).2012
و ) رأس3(هاي شکم اول درصد دام7/16سرم خون در 

در زمان   )رأس 3(هاي چند شکم زایش درصد دام7/16
 2(شکم اول يدرصد گاوها 1/11و  شیقبل از زاروز  10

 )رأس 3(شیچند شکم زا يدرصد گاوها 7/16و  )رأس
گرم در میلی 5/8تر از کم شیروز پس از زا 20در زمان 

و همکاران در سال  Reinhardtيدر مطالعه. لیتر بوددسی
درصد وقوع هیپوکلسمی تحت بالینی در گاوهاي  2011

 51و  49، 41، 25شکم اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 
بین گاوهاي  دارياما در این مطالعه تفاوت معنی. بود

باال بودن  .تشکم اول و چند شکم زایش وجود نداش
فسفر و پایین بودن منیزیم خون در ایجاد هیپوکلسمی 

 100گرم در یلیم 8از  شیب خون بهاگر فسفر .نقش دارد
آلفا  -1میآنز تیبرسد سبب مهار فعال تریلیلیم
شودیم Dنیتامیو کاهش سنتز و هیدر کل الزیدروکسیه
)Goff 2000, Oetzel and Goff خون  میزیاگر من. )1999

 . شودیترشح هورمون پاراتورمون کم م ،کم باشد
هورمون کم  نیبه ا زیهدف ن يهاپاسخ سلولهمچنین 

کاهش  یسلول ايهرسانامیاز پ يسنتز تعداد رایشود زیم
Goff 2000, Oetzel and Goff(ابدییم  يدر همه.)1999

 یعیطب يدر محدوده میزمنیوفسفراین مطالعههايدام
دهد افزایش فسفر و یا کاهش که نشان می،قرار داشت

. منیزیم خون نقشی در ایجاد هیپوکلسمی نداشته است
سبب  زین رهیبه فسفر ج میبودن نسبت کلس نییپا
.Radostits et al(شود یم هیثانو یپوکلسمیه 2007(.

 1به  2ایو  1به  5/1توصیه شده کلسیم به فسفر نسبت
Lean et(باشد می al. 2003, Van Saun 1991( .

هیپوکلسمی تحت بالینی در تعدادي از گاوهاي تحت 
با  . روز پیش از زایش مشاهده شد 10مطالعه در زمان 

که نسبت کلسیم به فسفر در جیره قبل از توجه به این

شاید هیپوکلسمی در  ،بوده است) 12/1(اي زایش حاشیه
ها در دام يکه تغذیه جااز آن. این زمان به این دلیل باشد

باشد و کلسیم شیردهی متناسب با میزان تولید می يدوره
خون در این زمان وابسته به کلسیم اخذ شده از جیره 

ها در رود که هیپوکلسمی در دامانتظار می ،بنابراین . است
اما در این . روز پس از زایش مشاهده نگردد 20زمان 

ها هیپوکلسمی از دام مطالعه برخالف انتظار در درصدي
.تحت بالینی دیده شد

و همکاران بر  انیتوسط صفراي مطالعه 1390در سال 
گاو شیري به منظور بررسی هیپوکلسمی رأس  54يرو

هفته بعد از  2و  1هفته قبل و  1هاي بالینی در زمانتحت
 5/7تر از کم ریمطالعه مقاد نیدر ا.زایش انجام گرفت

در  ینیبالتحت یپوکلسمیبه عنوان ه ترلییدر دس گرمیلیم
هیپوکلسمی تحت بالینی به میزان . نظر گرفته شده بود

 11/11و  96/12هفته قبل از زایمان،  1درصد در  85/1
.پس از زایش مشاهده گردید 2و  1هاي درصد در هفته

پس از 20در روز ار کلسیم دمعنیآماريعدم اختالف 
در این بررسی نشان ایشقبل از ز10روز زایش نسبت به 

يدر مطالعه.کلسیم استمناسب ستاز ئوهمو يدهنده
Reist هفته پس از  1کلسیم در   2003در سال و همکاران

 2هفته قبل از زایش کاهش و در هفته  1زایش نسبت به 
بیان بازگشته است که پس از زایش مجدداً به میزان طبیعی 

در .است کلسیم مؤثر ستازئوهمو دلیلشده است به 
با وجود هادر تعدادي از دام کنونی يی که در مطالعهلحا

.به میزان طبیعی باز نگشته استدار، عدم اختالف معنی
1997در سال  Goff and Horstيدر مطالعه

 خوراك یپوکلسمی تحت بالینی سبب کاهش دریافته
و  Reinhardtو 2004و همکاران در سال  Spain. گردید

در سال و همکاران Martinezو  2011همکاران در سال 
هیپوکلسمی تحت بالینی توأم با که دادند نشان  2012

 تأثیرشاید به دلیل که بوده است NEFAافزایش میزان 
هاي چربی و نقش کلسیم در کاهش لیپولیز در سلول

ثانویه در متابولیسم انرژي در رسان کلسیم به عنوان پیام
 روواتیپ ،يتوکندریدر م میکلس. باشدها هپاتوسیت
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کرده که  لیو به فرم فعالش تبد لهیرا فسفر دروژنازیده
 يجهت ورود به چرخه کوآلیبه است رواتیپ لیسبب تبد
سبب کاهش  میکاهش کلس نیبنابرا شود،یکربس م

آزاد شدن  ،يانرژ یباالنس منف ،دراتیکربوه سمیمتابول
NEFA  و تجمعTG شودیدر کبد م.

نشان 2011و همکاران در سال  Ribeiroيدر مطالعه
یردهی کلسیم روز اول ش 7هایی که در داده شد که دام

تر ها بیشآنبالینی در کتوز تحتشان پایین بودهسرم خون
و Chamberlinي در صورتی که در  مطالعه. بوده است
هاي تفاوتی در ابتال به کتوز بین دام 2013سال  درهمکاران 
.تطبیعی خون و هیپوکلسمیک وجود نداشبا کلسیم 

 2012در سال و همکاران Martinezيهمچنین مطالعه
هاي مبتال به هیپوکلسمی تحت بالینی نشان داد که در دام

و Chapinalياما در مطالعه ،تر استشوقوع متریت بی
 يهیپوکلسمی تحت بالینی در هفته2011همکاران در سال 

ت ماندگی پس از زایش ارتباطی با متریت و جفاول 
ها باالتر جایی شیردان در آنهنداشت اما خطر ابتال به جاب

. بود
هاي دام 2005در سال و همکاران Van Saunدر گزارش

به  سالم میزان کلسیم باالتري قبل و بعد از زایش نسبت
اند و خطر ایجاد بیماري در مواردي هاي بیمار داشتهدام

گرم در میلی 8(مول در لیتر میلی 2ر از تکه کلسیم سرم کم
.بود تربرابر بیش 4تا  8/3بود) رلیتدسی

Seifi  نیز نشان دادند که  2011و همکاران در سال
اول و یا دوم پس از زایش میزان  يهایی که در هفتهدام

 8/8(مول در لیترمیلی 2/2تر از ها کمکلسیم خون آن
جایی شیردان و باشد خطر جابه )لیترگرم در دسیمیلی

تر بوده ها بیشروز اول شیردهی در آن 60حذف در 
و همکاران در  LeBlancيکه در مطالعه یدر حال.است
خون  میو کلس ردانیش ییجاجابه نیب یارتباط 2005سال 

.نشد دهید
2و  1قبل و يهفته1هایی که در همچنین در دام

 2/2، 3/2تر از کمسرم خون کلسیم  ،پس از زایمانيهفته
گرم در میلی 2/9و  8/8، 2/9(مول در لیتر میلی 3/2و 

و  2/1، 6/1ها ف این دامباشد خطر نسبی حذ) لیتردسی
.Roberts et al(است  3/2 2012 .(

احتمال وقوع جفت ماندگی به دنبال تب شیر در 
بررسی شده 2001و همکاران در سال  Houeي مطالعه

برابر شدن آن  2گر افزایش و حتی آن بیان ياست و نتیجه
هاي مبتال به تب افزایش اندومتریت در دام. بوده است
ارتباط هیپوکلسمی با کاهش ایمنی و  يدهندهشیر نشان

هیپوکلسمی باعث کاهش. ابتال به اندومتریت است
در شود که ترهاي پستانی میکعضالت رحم و اسفنقدرت

سبب سیستم ایمنی  يکنندهاثرات تضعیفترکیب با
شودمیماندگی و ورم پستان احتمال ابتال به جفتافزایش 

)Goff 2004 .(
ارتباط کلسیم و ،در بخش قبلمطالعات مرور شده 

در این . دهدهاي پس از زایش را نشان میوقوع بیماري
جایی شیردان، درصد فراوانی وقوع تب شیر، جابهمطالعه 

کم و  بررسیسال  1ماندگی و متریت در مدت زمان جفت
.در برخی موارد صفر بوده است

 تریلیگرم در دسیلیم4-6سرمفر در سف یعیطب زانیم
 ریبه موارد زدر خون حفظ غلظت مناسب فسفر .است

، دفع آن از مدفوع و ادرار رهیذب آن از جج:وابسته است
Reinhardt(آن از استخوان جذبو ریو ش et al. 1988(.

مورد مطالعه در هايداميهمهدر سرم خون فسفرمیزان 
-یکاهش معن شینسبت به قبل از زا شیزمان پس از زا

 ریشباالي دیتول به دلیلاحتماالًکه داشته است يدار
گرم فسفر از بدن  1ریش دیگرم توللویهر ک يبه ازا. است

سبب کاهش  ریش دیتول. )Goff 2004(شودیخارج م
ونهورم میشود اما به دنبال کاهش کلسیم زین میکلس

و  میکلس جذبشیکه سبب افزا شودمیپاراتورمون ترشح 
 يهااز توبول میبازجذب کلس شیفسفر از استخوان و افزا

سبب شود که در مجموع یو ترشح فسفر به آن م يرادرا
از بدن نسبت به آزاد شدن آن از فسفرتر بیشخروج 

ينشان دهندهخود که)Goff 2004(گرددیاستخوان م
در تنظیم فسفر است دقیقستاز ئوهمو زمیمکانعدم وجود 

. وابسته است رهیآن از ج دریافتمیزان به بدن سفر فو 



همکارانحاجیکالیی و کوکب فرامرزیان، محمدرحیم حاجی

1396تابستان، 2، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 66

خون به میزان آن در جیره وابسته سرم غلظت منیزیم 
 ستاز مناسبیئوهمونیسم مکا و برخالف کلسیم دارايبوده

ذخیره استخوان هم منبع  ،از طرفی. )Goff 2004(نیست
Radostits(منیزیم نیستنظر از  با اهمیتی et al. 2007(.

کمبود  . ستاز کلسیم نقش مهمی داردئووممنیزیم در ه
Rude(واند منجر به ایجاد هیپوکلسمی گرددتمنیزیم می et 

al. 1978 .(اي که در مطالعهMartinez  و همکاران در
روي گاوهاي نورموکلسمیک و هیپوکلسمیک  2012سال 

،هاي مبتال به هیپوکلسمی تحت بالینیدر دام،نددانجام دا
اما در .تر بوده استداري کمبه طور معنیسرم  میزیمن

 میزاناین مطالعه در .این تحقیق هر دو فاکتور طبیعی بود
ها پس از گروه يپس از زایش در همهسرم خون منیزیم 

 دار یافته استقبل از زایش افزایش معنیزایش نسبت به 
در .که به موازات آن کلسیم سرم نیز طبیعی بوده است

و  1972در سالو همکاران Blumمطالعاتی که توسط
Reist افزایش ،انجام گرفت2003در سال و همکاران

مشاهده گردید زایش  منیزیم پس از زایش نسبت به قبل از
افزایش منیزیم . نداهذکر کرد DMI1افزایش که دلیل آن را 

به دلیل  در این مطالعه احتماالً پس از زایش 20در روز 

و یا مطالعات ذکر شده بر ابنشیپس از زاDMIافزایش 
د شده در پاسخ تولیPTH2جذب توبولی در اثر افزایش باز

Goff(است به افت کلسیم خون et al. 1989(.
عدم ،حاضر يمطالعه ازکلی  گیرينتیجهدر یک     

هاي پیرامون و بیماريدار رخداد تب شیر اختالف معنی
هاي شکم اول و مدر داو هیپوکلسمی تحت بالینی زایمان 

در تر از سطوح اقدام و همچنین وقوع کمچند شکم زایش
با مدیریت که  دهدمینشان گله در خالل یک سال کل

توان در میي انتظار زایش و شیردهی هاجیرهمناسب 
هر دو گیري از هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی در پیش

با این وجود، فراوانی مواردي . ل کردموفق عمگروه سنی 
روز پس از زایش سطوح  20روز پیش از زایش و  10که 

داشتند ) بالینییا حتی هیپوکلسمی تحت(اي کلسیم حاشیه
تواند نشان از آن داشته باشد که هیپوکلسمی تحت می

ها که با زایمان فاصله دارند ممکن بالینی در این زمان
بالقوه در افت عملکرد گاوها است به صورت یک عامل 

و عالوه بر روزهاي نخستین پس از زایمان  مطرح باشد
ها در جلوگیري از وقوع مانیتورینگ گله در سایر زمان

.هیپوکلسمی مفید است
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Abstract 
Clinical and subclinical hypocalcemia are two factors of economic losses in herds, and 

occurs when dairy cows are unable to replace the calcium lost through colostrum and milk 
secretion. This study was performed to evaluate occurrence of milk fever, subclinical 
hypocalcemia and calcium related diseases in high yielding dairy cows. In this study, blood 
samples of 18 primiparous and 18 multiparous cows in transition period in two farms with the 
same management status were taken. Dairy cows received limited calcium and phosphorus 
diet, from 21 days prepartum until parturition and lactation diet according to nutritional 
requirements after parturition. Serum level of calcium, phosphorous and magnesium were 
measured with routine laboratory methods. Base on cut point of calcium (8.5 mg/kg), 
subclinical hypocalcemia in primiparous and multiparous cows before parturition was 16.7
and after parturition was 11.1 and 16.7 %. The frequency of milk fever, retained fetal 
membranes, metritis and displaced abomasum of all parturition in 1 year were 1.3, 12.6, 5.9
and 0 percent, respectively. Results show that parity dosn’t have significant effect on 
subclinical hypocalcemia occurrence in cows that consumed limited calcium and phosphorus 
diet in close up period. Also, regardless of parity limited calcium and phosphorus diet in close 
up period have a positive effect on prevention of milk fever. 
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