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بررسي تغييرات ميزان کلسيم سرم خون در
گله های گاو اطراف شهرستان کرمان
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خالصه:

مطالعه حاضر به منظور بررس��ي دامنه تغييرات غلظت کلس��يم س��رم خون گاوهاي گاوداري هاي اطراف شهرستان
کرمان انجام ش��ده اس��ت .نمونه هاي سرم خون از  200راس گاو س��الم از گاوداري هاي مختلف شهرستان کرمان
در طول يک س��ال جمع آوري و ميزان کلس��يم سرم خون اندازه گيري گرديد .مقايسه ميزان کلسيم خون گاوها در
فصول مختلف نش��ان داد که میانگین غلظت کلس��يم خون در فصول سرد و مرطوب (پاييز و زمستان) در مقايسه با
فصول گرم و خش��ک (بهار و تابستان) به صورت معني داري کمتر است .مقايسه میانگین غلظت کلسيم سرم خون
دام ها با جيره هاي متفاوت نش��ان داد که این میانگین در گاوهاي تغذيه ش��ده با جيره هاي فقير از نظر کلس��يم در
مقايس��ه با گاوهاي تغذيه ش��ده با جيره هاي غني از کلسيم ،به طور معنی داری کمتر است .مطالعه حاضر نشان داد
که میانگین غلظت کلس��يم خون در گاوهاي با س��ن باالتر کمتر از جوانتر ها بود .تحقيق حاضر نش��ان می دهد که
جنس��یت بر میانگین غلظت کلسيم س��رم خون تاثيري ندارد ولی با کاهش کلسیم جیره و کاهش حرارت و افزایش
رطوبت در فصول مختلف و افزایش سن ،میانگین کلسیم سرم خون در محدوده معینی کاهش می یابد
واژه هاي كليدي :کلسيم،خون ،گاو،کرمان
- 1گروه علوم درمانگاهي  ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
-2دانش آموخته دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 -3آزمایشگاه مرکزی ،دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
*نویسنده مسئول aliasghar_mozaffari@mail.uk.ac.ir:

مقدمه :

کلسيم يکي از عناصر معدني فراوان در بدن حيوان مي باشد و
نقش حياتي در بس��ياري از فرايندهاي زندگي ايفاء مي کند .از
آنجا که غلظت کلس��يم سرم خون در حالت طبيعي در محدوده
خاصي قرار دارد (  Smithو همکاران  ،)2002بنابراين تغييرات
آن مي تواند س��بب ب��روز اختالالت مختلفي گ��ردد .بعضي از
اي��ن اختالالت عبارتند از :کاهش حرکات ش��کمبه ( Huberو
همکاران  ،)1981کاهش فشار خون ،افزايش هموگلوبين خون،
افزايش کورتيزول سرم خون در گوساله ها ( Desmechtو
همکاران  ،)1996کاهش جريان خون تخمدان ها در گوس��فند
( Jonssonو همکاران  ،) 1997تکرر ادرار ،عطش (Kaneko
و همکاران  ،)1980کاهش فعالي��ت دهليزي ،افزايش فعاليت
بطن��ي ( Littledikeو هم��کاران  )1967و کاه��ش مي��زان
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جريان صفرا (  Mostaghniو همکاران  .)2004علل و شرایط
متفاوت مي تواند غلظت کلسيم خون را تغيير دهد که شناسايي
آنها مي تواند بسيار مهم باشد .در گاوهاي مختلف کلسيم سرم
خون مي تواند در ش��رایط مختلف��ی تغيير کند .هدف از مطالعه
حاضر بررس��ي تغييرات کلسيم سرم خون در گاوهای گاوداری
های اطراف کرمان در فصول مختلف می باش��د که در شرایط
متفاوت تغذیه ای ،سنی و جنسی قرار دارند.

مواد و روش ها:
نمونه هاي سرم خون در طول يک سال از  200راس گاو سالم
از  20گاوداري (ه��ر گاوداری  10نمونه) از اطراف شهرس��تان
کرم��ان اخ��ذ گردي��د .گاو داری های مذکور از لحاظ ش��رایط
مدیریتی و تغذیه شرایط نیمه صنعتی داشتند .روش كار به اين
صورت بود كه ابتدا نمونه هاي خون از سياهرگ وداجي هر گاو
تهيه و سپس وارد لوله هاي بدون ماده ضد انعقاد گرديد .سپس
با س��انتريفيوژ كردن نمونه هاي مذكور ( 3000دور به مدت 3
دقيقه) س��رم آنها جدا گرديد .سپس سرم هاي جدا شده توسط
س��مپلر بر داش��ته ش��ده و به لوله های اپندورف منتقل گرديد.
خون گرفته ش��ده از هر گاو شماره گذاري شده و در دفتر ثبت
داده ها،اطالع��ات مربوط به س��ن ،جنس ،تاري��خ (فصل) ،نوع
جيره ،مکان و محل نگهداري ياداش��ت شد .بعد از ريختن سرم
جدا شده در لوله های اپندورف شماره مربوط به خون مورد نظر

روي بر چس��ب لوله نوشته شد .س��رم هاي جمع آوري شده به
داخل فريزر ( -20درجه س��انتيگراد) منتقل شده وتا زمان اندازه
گيري كلس��يم در آن مي ماند .نيم س��اعت قبل از اندازه گيري
كلسيم ،نمونه هاي س��رم خون از فريزر بیرون آورده شده تا از
حالت بخ زده خارج شود .کلسيم سرم خون با استفاده از دستگاه
اتوآناالیزر ( )America ,Technicon ,1000 RAاندازه گيري

شد ( .)1999 Burtisنتايج به صورت ميانگين  ±انحراف معيار
بيان گرديده اس��ت .آناليز آماري غلظت کلس��يم سرم خون بر
اس��اس فصل سال ،سن ،جنس ،جيره غذايي با استفاده از آناليز
رگرس��يون چند تايي  Multiple regressionanalysisانجام
گرديد و سطح معني دار کمتر از  5درصد در نظر گرفته شد.

نتايج :

تغيي��رات غلظت کلس��يم خون با توجه به فص��ل نمونه گيري،
نوع جيره مصرفي ،س��ن و جنس در جداول  1الي  4آمده است.
تفاوت معني دار ميزان كلسيم سرم خون در گروه هاي مختلف
از آنجا با س��طح اطمينان ( )0p</05ارزیابی ش��د .با توجه به
وج��ود  4فص��ل ،داده ها به چهار گروه در ارتباط فصول س��ال
تقسيم بندي شد ومقايس��ه کلسيم سرم خون در دامهاي سالم
مورد آزمايش در فصول مختلف نش��ان داد که در فصول س��رد
و مرطوب (پاييز و زمس��تان) در مقايسه با فصول گرم و خشک
(بهار و تابس��تان) میانگین غلظت کلسيم سرم خون به صورت
معني داري کم تر بود .داده ها بر اس��اس نوع تغذيه به ده گروه
تقس��يم بندي شد و مقايس��ه میانگین کلسيم سرم خون در دام
هاي م��ورد آزمايش با جي��ره هاي متفاوت نش��ان داد که دام
هاي تغذيه شده با جیره فقير (جیره با ميزان لگومينه پايين) در
مقايس��ه با دام هاي تغذيه ش��ده با جیره های غني از لگومينه،
غلظت کلسيم سرم خون به صورت معني داري کمتر بود .داده
ها بر اس��اس س��ن نيز به دو گروه سني  0-2سال و  2سال به
باال تقس��يم بندي شد که مقايسه میانگین غلضت کلسيم سرم
خون در دام هاي مورد آزمايش با س��نين مختلف نشان داد که
میانگین غلظت کلس��يم سرم خون در در دام هاي با سن باالتر
نسبت به دام هاي جوان کمتر بود .اگر چه این کاهش در سنین
باالتر بیشتر از جوانتر ها بود .داده ها بر اساس جنس به دو گروه
نر و ماده تقسيم بندي شد .مقايسه کلسيم سرم خون در جنس

نر و ماده در دام هاي س��الم مورد نظر نش��ان داد که جنس��يت
تاثيري بر غلظت کلسيم سرم خون نداشت.

 2006در بررسي هاي خود به منظور تعيين عيار سرمي كلسيم
در فصول مختلف و اثر فصل بر آن ،فصل سرد را عامل موثري
در كاهش ميزان كلسيم سرم خون معرفي كردند .از آنجا كه در
فصل پاييز و زمستان بسياري از روزها آسمان ابري است و نور
خورشيد به بدن دام نمي رسد ،ويتامين  Dدر پوست ساخته نمي
شود و غلظت ويتامين  D3سرم خون در فصول پاييز و زمستان
در پايي��ن ترين حد خود ق��رار دارد ( Smithو .) 2001 Saun
ويتامين  D3سبب جذب کلسيم از روده و استخوان ها

بحث:
مقايس��ه میانگین غلظت کلسيم سرم خون نمونه های مختلف
در این مطالعه نش��ان داد که در فصول سرد و مرطوب (پاييز و
زمستان) در مقايس��ه با فصول گرم و خشک (بهار و تابستان)،
میانگین غلظت کلس��يم سرم خون به صورت معني داري کمتر
اس��ت که با يافت��ه ه��اي  Houeو همکاران در س��ال 2001
مطابق��ت دارد .ای��ن محققین فصل را یک��ی از علل موثر مهم

جدول  .1تغيي رات غلظت کلسيم سرم خون در فصول مختلف

فصل

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

تعداد دام نمونه گيري شده

45

55

60

40

غلظت کلسيم سرم خون
(ميلي گرم /دسي ليتر)
(ميانگين ±انحراف معيار )

9/75 0±/67

11/23 0±/25

7/26 0±/38

6/92 0±/83

*

*
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<)p
0.00/05
نرمال (5
> )P
مقاديرنرمال (
داربامقادیر
معنيدار با
تفاوتمعنی
وجود تفاوت
**وجود
جدول  .2تغيي رات غلظت کلسيم سرم خون در دامهاي با جيره هاي متفاوت
تعداد دام نمونه
گيري شده

جيره
غلظت کلسيم سرم
خون
(ميلي گرم /دسي

25

25

20

25

کاه،
کنسانتره،
جو و
يونجه

کاه،
يونجه و
نان خشک

کاه ،بيده
و پلت

کاه و بيده

0/7±68/25 0/9±36/14

25
يونجه
و علف
گرامينه

0/10±55/97 0/9± 72/18 0/9±44/41

ليتر)
(ميانگين ±انحراف
معيار )

*وجود تفاوت معنی دار با مقادیر نرمال ( )P > 0/05

25

21

18

8

8

کاه،
يونجه و
بيده

کاه ،سبوس
گندم و جو

يونجه،
ذرت

شير ،بيده

شير

0/8±35/88

0/7±47/03
*

0/7±31/45
0/10±21/02
*
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بر تغییرات میزان کلس��یم س��رم خون عنوان ک��رده اند .فتحي
هفش��جاني در س��ال  1375و  Olayemiو همكاران در س��ال

0/7±52/62
*

جدول  .3تغيي رات غلظت کلسيم سرم خون در سنين مختلف

سن(سال)

0-2

بيشتر از  2سال

تعداد دام نمونه گيري شده

105

95

8/0 ±67/56

6/0±85/23

*

*

غلظت کلسيم سرم خون
(ميلي گرم /دسي ليتر)
(ميانگين ±انحراف معيار )

*وجود تفاوت معنی دار با مقادیر نرمال ( )P > 0/05

جدول  .4تغيي رات غلظت کلسيم سرم خون در جنس نر و ماده
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جنس

نر

ماده

تعداد دام نمونه گيري شده

97

103

غلظت کلسيم سرم خون
(ميلي گرم /دسي ليتر)
(ميانگين ±انحراف معيار )

8/0 ±88/37
*

6/0±98/57
*

*وجود تفاوت معنی دار با مقادیر نرمال ( )P > 0/05

مي ش��ود .کاهش ويتامين  Dمي تواند ميزان كلسيم را در بدن
دام كاهش ده��د .از طرفي احتماال به علت بارش باران و برف
در اين فصول ميزان كلس��يم خاك تا حدي كاهش مي يابد که
سبب كاهش ميزان كلسيم گياهان و علوفه مي شود.و Poland
وManskeدر سال  2004نشان دادند که ميزان کلسيم گياهان
در فص��ول س��رد و مرطوب کاهش پيدا م��ي کند .مصرف اين
گونه گياهان مي تواند س��بب کاهش کلسيم سرم خون دام ها
در فصول پائيز و زمس��تان ش��ود .مقايسه کلسيم سرم خون در
دامهاي سالم با جيره هاي متفاوت نشان داد که دام هاي تغذيه
ش��ده با جیره فقير (جیره با ميزان لگومينه کمتر) در مقايس��ه با
دامهاي تغذيه شده با جیره غني از لگومينه ،غلظت کلسيم سرم
خ��ون به ص��ورت معني داري کمتر اس��ت Houe .و همکاران
در س��ال  Roche ،2001در س��ال  2003و  Horstو همکاران

در س��ال  2003نش��ان دادند که غلظت کلس��يم سرم خون به
ميزان زيادي به تغذيه حيوان وابس��ته است .شير و محصوالت
گیاهی س��بز پر برگ بخصوص لگومینه منابع خوبي از كلسيم
هس��تند و غالت و ريش��ه ها از اين نظر منابع فقيري محسوب
مي ش��وند .با توجه به تحقيقات  Fisherو همكاران در س��ال
 Horst ،1999و هم��كاران در س��ال Kupczynski ،1997و
همكاران در سال  ،2002تغذيه بر ميزان كلسيم خون دام بسيار
موثر اس��ت .مقايس��ه میانگین غلظت کلسيم سرم خون در دام
هاي مورد آزمون با س��نين مختلف نش��ان داد که این میانگین
به صورت معني داري در گروه باالی  2س��ال کمتر از گروه زیر
 2سال بوده است Houe .و همکاران در سال  2001و  Satoو
همکاران در سال  2005گزارش کردند که غلظت کلسيم خون
با افزايش س��ن کاهش پيدا مي کند .يکي از نقش هاي عمده
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کلسيم در حيوانات جوان مربوط به رشد اسکلت بدن مي باشد.
در دام هاي مسن به دليل کاهش رشد بدن ،کلسيم سرم خون
در سطح پايين تري قرار مي گيرد ( Doomenbalو همکاران
 .) 1988با افزايش س��ن ميزان توليد شير هم افزايش مي يابد
که منجر به افزايش نياز به کلس��يم مي شود .همچنين افزايش
س��ن س��بب کاهش توانايي دام در باز جذب کلس��يم از ذخاير
اس��تخواني ،انتقال فعال کلس��يم از روده و کاهش توليد 1و 25
دي هيدروکس��ي کوله کلسيفرول مي ش��ود .تمام عوامل فوق
روي هم رفته س��بب کاهش توانايي بدن در پاس��خ به استرس
حاد کلس��يم مي ش��ود (  Horstو همکاران  Horst .)1997و
همکاران در س��ال  1990نش��ان دادند که گيرنده هاي  1و 25
دي هيدروکسي کلي کلسيفرول در روده با افزايش سن کاهش
مي يابد .با افزايش س��ن در دام فرس��ودگي در دس��تگاه هاي
مختلف بدن نیز بوجود مي آيد كه سبب کاهش جذب كلسيم از

روده ،کاهش ميزان ترشح هورمون از غده پاراتيروئيد و کاهش
بازجذب كلسيم از اس��تخوان ها نيز می گردد كه اينها همه در
نهایت كاهش ميزان كلسيم سرم خون را به دنبال دارد .مقايسه
کلس��يم س��رم خون در جنس نر و ماده در دام هاي سالم مورد
نظر نش��ان داد که جنسيت تاثيري بر غلظت کلسيم سرم خون
نداش��ت Roche .و همکاران در س��ال  2003اعتقاد دارند که
کلس��يم يک فاکتور وابسته به جنس نيست ،اگرچه Tsuchiya
در س��ال  1995و  Satoدر سال  2005معتقدند که کلسيم يک
فاکتور وابسته به جنس است .در بررسی حاضر مشخص شد که
عواملی نظیر فصل ،نوع جيره و س��ن مي توانند از عوامل تاثير
گذار بر ميزان کلسيم سرم خون باشند ،ولی جنسیت به تنهایی
بر میزان کلسیم س��رم خون تاثیری ندارد .در پایان توصیه می
شود که در تنظیم میزان کلسیم جیره عواملی مثل سن و فصل
مد نظر قرار گیرد.
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1  شماره،1 دوره،  دامپزشکی و آزمایشگاه- مظفری و همکاران

This study was conducted to evaluate the calcium concentration
of serum in dairy cattle of Kerman suburb flocks. Sera were
collected from 200 healthy cattle of dairy farms in Kerman city
and serum calcium concentration was measured. Mean serum
calcium concentration decreased significantly (p≤0.05) in wet
and cold seasons in comparison with dry and hot seasons in
healthy animals. Also cattle with poor calcium diet had low serum
calcium concentration. This study revealed that, serum calcium
concentration decreased in aged group and the decline in aged
animals was higher than young animals. Gender differences did
not affect serum calcium concentration. In conclusion, season, diet
and age are contributing factors on serum calcium concentration
in cattle.
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