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مقدمه 
در  که  است  ای  عارضه  زایمان  فلجی  یا  شیر  تب  بیماری 
دلیل  که  دهد  می  رخ  زایمان  حوالی  در  وبز  گاو،گوسفند 
اصلی آن کاهش سطح کلسیم سرم در آغاز دوره شیر دهی 
بواسطه تفاوت در میزان کلسیم ورودی با کلسیم خروجی 
از طریق آغوز است بطوریکه مکانیسم هموستاز کلسیم قادر 
به برآوردن نیاز کلسیم بدن نباشد. ٢٤ ساعت پس از کاهش 
سطح کلسیم، سیستم هموستاتیک 1/٢5 هیدروکسی ویتامین 
D را فعال می کند تا باز جذب روده ای کلسیم را زیاد کند 
کلسیم  فراخوانی  پاراتورمون  هورمون  بعد  ساعت   ٤٨ تا  و 
سازش  این  زمان  اگر  اما  دهد  می  افزایش  را  استخوان  از 
پذیری به هر دلیلی طوالنی گردد هیپوکلسمی بروز می کند 
در  بالغ  گاوان  درصد  تا٢٠   5 که  داده  نشان  مطالعات   .)9(
آغاز شیردهی قادر به حفظ سطح کلسیم سرم در حد طبیعي 
و  عوارض  تمامی  بروز  عامل  کلسیم  کاهش سطح  نیستند. 
عالیم مربوط به تب شیر است که خسارات اقتصادی زیادی 
را به همراه دارد؛ این موضوع بیانگر اهمیت لزوم بکارگیری 
راهکارهای پیشگیری کننده از تب شیر است )٢(. تا به امروز 
روش های گوناگونی برای کنترل هیپوکلسمی مطرح شده که 
هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارد یکی از این 
شکل  به  زایمان  حوالی  در  کلسیم  ملح  خوراندن  روش ها 
محلول مایع، ژل یا بولوس است که توسط دکتر جانسون و 
همکاران در اوایل دهه ی ٧٠ به منظور بکار گیری یک روش 
ساده و کم هزینه در پیشگیری از تب شیر ابداع شد )٨ و11(. 
 1٨٠ میزان  به  دوز   ٤ در  کلسیم  کلرید  نمک  سالها  آن  در 
این ملح  با شناخت عوارض  بعدها  اما  استفاده می شد  گرم 
از کلسیم، سایر ترکیبات کلسیم مثل پروپیونات کلسیم بکار 
برده شد )1( همین طور بررسی ها روی تعداد دوز مصرفی 
پیشگیری  های  برنامه  اخیرأ  که  آنجا  تا  کرد  پیدا  ادامه  هم 
چرا  می باشد  کم«  دوز  تعداد  کم-  »کلسیم  اساس  بر  کننده 
که حضور کلسیم زیاد در برنامه پیشگیری اثرات نامطلوب 
روی مکانیسم هموستاز به همراه دارد )1(. بنابراین در ادامة 

مطالعات انجام شده پیرامون کنترل هیپوکلسمی بر آن آمدیم 
در  کلسیم  از  جدید  ترکیب  یک  از  گیری  بهره  ضمن  تا 
پیشگیری از تب شیر بنام الکتات کلسیم کمترین تعداد دوز 

ممکن را هم بکار برده باشیم.

مواد و روش کار
الکتات  بولوس خوراکی  اثر  روی  مطالعه  اجرای  منظور  به 
ابتدا  از هیپوکلسمی در گاو شیری در  کلسیم در پیشگیری 
دو  از  اطالعاتی  و  شد  انتخاب  بزرگ  صنعتی  دامداری  دو 
گله شامل  تعداد  گاو های گله، تعدا گاو دو شکم به باالی 
که  زا  تازه  گاو  تعداد  زا،  تازه  گاو  تعداد  زایش،  انتظار  در 
اند،  بوده  ماندگی روبرو  زایی و جفت  با مشکالت سخت 
تعداد گاو تازه زا که عالیم تب شیر داشته اند و بکارگیری 
اخذ  از  پس  شد.  کسب  آنیونی  جیره ی  بکارگیری  عدم  یا 
فرمول  کمک  به  آماری  های  بررسی  طبق  فوق  اطالعات 
برآورد تعداد نمونه ی مورد نیاز، مشخص گردید که بر این 
اساس ٢٤ راس گاو تازه زای دو شکم به باال، در هر یک از 
دو گروه درمان و شاهد قرار گرفت. لذا در هر دامداری ٢٤ 
گاو با شرایط فوق بطور تصادفی انتخاب شد که 1٢ گاو را 
بولوس خورانده و 1٢ گاو دیگر را بدون مصرف دارو در 
گروه شاهد قرار دادیم. نحوه ی تجویز دارو بدین نحو بود 
بولوس  یک  بعد،  1٢ساعت  و  زایمان  از  پس  بالفاصله  که 
خوران  بولوس  کمک  به  کلسیم  الکتات  حاوی  گرمي   6٠
تاثیر  ارزیابی  برای  بعد  مرحله  در  دام خورانده می شد.  به 
بولوس خوراکی الکتات کلسیم از هر گاو مورد مطالعه در 
زایمان  از  بعد  گروه های شاهد و درمان 1٢ و ٢٤ ساعت 
پس از مقیدسازی گاو از ورید دمی از طریق لوله ونوجکت 
نمونه خون جهت تعیین سطح کلسیم سرم جمع آوری شد 
با  آنجا  در  سپس  گردید  منتقل  دامپزشکی  آزمایشگاه  به  و 
سانتریفوژ کردن خون ها سرم مربوط به هر نمونه جدا شده 
و به کمک کیت مربوطه به روش نقطه ای میزان کلسیم سرم 
گروه  دو  بین  آخر  ی  مرحله  در  گردید.  مشخص  گاو  هر 
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شاهد و درمان از لحاظ سطح کلسیم مقایسه به عمل آمد تا 
عملکرد بولوس الکتات کلسیم در پیشگیری از هیپوکلسمی 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  سرم  کلسیم  میزان  نگهداشتن  باال  و 
آماری  افزار  نرم  از  منظور  بدین  که  قرار گیرد  آماری  دقیق 

SPSS استفاده  کردیم.

نتایج
با توجه به مقادیر کلسیم به دست آمده از مقاطع زماني ٢٤ و 

٤٨ ساعت بعد از زایمان مندرج در جداول )1( و)٢(، آنالیز 
آماری به روش آزمون T-Test بین دو گروه شاهد و درمان 
در هر دو مقطع زماني، ارتباط معناداري در خصوص کلسیم 
سرم نشان داد. )P<0.05( که حاکي از آن است میزان کلسیم 
الکتات  بولوس خوراکي  از  استفاده  نوبت  دو  از  پس  سرم 
کلسیم افزایش معني داري مي یابد یا به عبارت بهتر میزان 
کلسیم سرم با دو نوبت الکتات کلسیم سطح سرمي کلسیم 

به میزان قابل قبولي مي رسد. 

جدول 1- میزان سطح کلسیم ٢٤ ساعت پس از زایش در دو گروه شاهد و درمان

٢٤ ساعت 
پس از زایش 

)نمونه(

٢٤ ساعت 
پس از زایش 

)شاهد(

میزان 
کلسیم  
mg/dl

٢٤ ساعت 
پس از زایش 

)درمان(

٢٤ ساعت 
پس از زایش 

)شاهد(

میزان کلسیم 
mg/dl

1٠/٤9 ٨/٠٧ 1٤ 1٠/٤٤ ٨/31 1
9/٧6 ٨/11 15 9/٨٠ ٨/٤3 ٢
1٠/33 ٨/1٤ 16 9/٤٠ 9/1٤ 3

1٠/63 ٨/٧6 1٧ ٨/1٢ ٨/31 ٤

1٠/٤٠ 9/11 1٨ 1٠/5٢ ٨/٤1 5

1٠/39 ٨/1٧ 19 1٠/51 9/٠ 6

9/٨3 ٨/٧٠ ٢٠ 1٠/51 ٨/٢9 ٧

9/63 9/٢٠ ٢1 1٠/61 ٨/٢٠ ٨

9/51 ٨/٧1 ٢٢ 1٠/٧6 ٨/51 9

٨/٧1 ٨/٤٠ ٢3 9/93 ٨/9 1٠

1٠/٠1 ٨/51 ٢٤ 1٠/٤6 ٨/9٠ 11

1٠/63 ٨/٨٠ 1٢

1٠/56 9/٠٠ 13
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جدول ٢- میزان سطح کلسیم ٤٨ ساعت پس از زایش در دو گروه شاهد و درمان

٤٨ ساعت 
پس از زایش 

)درمان(

٤٨ ساعت 
پس از زایش 

)شاهد(

 میزان 
کلسیم  
)mg/dl(

٤٨ ساعت 
پس از زایش 

)درمان(

 ٤٨ ساعت پس از زایش 
)شاهد(

 میزان کلسیم  
mg/dl

11/5٠ ٧/٤3 1٤ 1٠/٤٤ ٧/٢٠ 1
1٠/٠6 ٨/٠5 15 11/1٠ ٧/5٠ ٢
1٠/٤٤ ٨/٧9 16 9/5٠ ٨/11 3
1٠/9٠ ٨/٤1 1٧ 9/1٠ ٧/٢٨ ٤
11/٠٢ ٨/1٠ 1٨ 1٢/19 ٧/33 5
1٠/5٧ ٨/٠3 19 1٢/٠5 ٨/٠1 6
1٠/٠3 ٨/31 ٢٠ 1٢/11 ٧/33 ٧
11/٧6 9/1٤ ٢1 1٢/1٠ ٧/1٨ ٨
1٠/٧6 ٨/63 ٢٢ 1٢/٤٤ ٧/٤1 9
11/٢٠ ٨/٢٢ ٢3 1٠/٢٠ ٧/٤٨ 1٠
1٠/٤٤ ٧/5٠ ٢٤ 1٢/35 ٨/٤5 11

1٠/9٠ ٨/٠1 1٢

1٠/٨9 ٨/٧3 13

بحث و نتیجه گیری                                                
سطح کلسیم تام سرم در گاو تقریبًا ٨/5 تا 1٠/5 میلی گرم 
در دسی لیتر است که عمدتًا کاهش آن به زیر ٧/5 میلیگرم 
در دسی لیتر هیپوکلسمی تلقی می شود. بر اساس جدول ٢ 
سطح کلسیم سرم ٤٨ ساعت پس از زایش در گروه شاهد 
هیپوکلسمی  دچار  گاوها  از  تعدادی  که  است  این  نشانگر 
در  درمان  گروه  گاوهای  که  است  حالی  در  این  می باشند 
به  هستند  کلسیم  از  مناسبی  سطح  دارای  همگی  دوره  این 
طوری که نتایج حاصل از میزان کلسیم موجود در این گروه 
به  یا  باشد  می   )P<0.05( به صورت  آماری  ارتباط  دارای 
عبارت بهتر میزان کلسیم سرم با دو نوبت مصرف بولوس 
به حد  زایمان  از  پس  ٤٨ ساعت  کلسیم،  الکتات  خوراکی 
قابل قبولی می رسد بنابراین دو نوبت بولوس خوراکی حاوی 
6٠ گرم الکتات کلسیم اثر بخشی کافی در پیشگیری از تب 
شیر و هیپوکلسمی را دارد. همانطور که اشاره شد تا کنون 

و  شیر  تب  از  پیشگیری  کلسیم جهت  از  مختلفی  نمکهای 
آنها بدلیل عوارضی  از  هیپوکلسمی استفاده شده که بعضی 
که دارند امروزه کمتر مصرف می شوند بطور مثال اسکات 
با تجویز 15٠ گرم کلرید کلسیم  در سالهای ٢٠٠1-1999 
برد  پی  بر مخاط دستگاه گوارش  آن  به عوارض تخریشی 
)1٠( و همچنین برخی از این نمکها نظیر پروپیونات کلسیم 
قرار  استقبال  مورد  کمتر  تولید،  بودن  بر  هزینه  دلیل  به  هم 

می گیرند )5(.  
بنابراین در مطالعه حاضر از ملح الکتات کلسیم استفاده شد 
جانبی  عوارض  هم  و  است  تر  هزینه  کم  آن  تولید  هم  که 
کمتری دارد از سوی دیگر بر اساس تحقیقات آقای گوف 
درسال های 199٨ تا ٢٠٠٠ تعداد باالی دوز مصرفی نمک 
باز  و  کند  می  مختل  را  کلسیم  هموستاز  مکانیسم  کلسیم، 
جذب فعال این یون را از روده ها کاهش می دهد )6و٧(. 
از  بعد  کلسیم  الکتات  دوز  دو  حاضر  تحقیق  این  در  لذا 
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زایمان تجویز گردید در حالی که در مطالعات گذشته ٤ دوز 
زایمان  از  دوز پس  دو  و  زایمان  از  پیش  دوز  دو  بصورت 
جلوگیری  منظور  به  محققین  از  برخي  است.  شده  تجویز 
یا محلول های کلسیم  از عوارض مصرف ژل های کلسیم 
که شامل پنومونی استنشاقی می باشد، استفاده از بولوس با 
تفنگ های بولوس خوران را پیشنهاد کردند که در مطالعه 
حاضر نیز همین شیوه برای خوراندن بولوس ها بکار رفت. 

)3،٤و6( 
این  از  آمده  بدست  آماری  اطالعات  بررسی  با  مجموع  در 
پژوهش می توان به این نتیجه ی نهایی رسید که تجویز دو 
تازه زای  نوبت بولوس خوراکی الکتات کلسیم در گاوهای 
از  پس  ساعت   ٤٨ سرم  تام  کلسیم  سطح  باال  به  شکم  دو 
لیتر می رساند  میلی گرم در دسی  از 1٠  باالتر  به  را  زایش 
که اندازه نسبتا مناسبی جهت کنترل تب شیر و هیپوکلسمی 
با  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  و  باشد  می  شیری  گاو  در 
مطالعات انجام شده توسط آقای گوف در سالهای ٢٠٠٠-

٢٠٠6 همخوانی دارد.
            

تقدیر و تشکر                                                        
آزمایشگاه  محترم  پرسنل  و  مدیریت  از  سپاس   و  تشکر 
به  تحقیق  این  آزمایشگاهی  امور  کلیه  که  مبنا  دامپزشکی 
عهده ی ایشان بوده است و تقدیر و تشکر بسیار از مدیریت 
و کارکنان محترم شرکت زوفا که زحمت تهیه داروی مورد 

استفاده در این تحقیق به عهده ی ایشان بوده است.        
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