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سال دوم، شماره اول، زمستان 1389 

صفحات 47-55

چکیده

مشخص شده  است که هیپوکلسمی عامل خطر براي بروز بسیاري از بیماریهاي مهم شیردهی مانند کتوز می باشد. اختالل متابولیکی اصلی در بیماري کتوز 

هیپوگلیسمی و هیپرکتونمی است که ممکن است هر دو بر روي سندرم بالینی تاثیر گذار باشند. در بسیاري از موارد شدت سندرم بالینی متناسب با درجه 

هیپوگلیسمی است. این مطالعه با هدف بررسى هیپوکلسمى تحت بالینى و ارتباط متقابل آن با میزان گلوکز خون پس از زایش دریک دامدارى نمونه 2000  

راسى شیرى صنعتى در استان تهران صورت پذیرفت. به این منظور از 100 راس گاو در سه مقطع زمانى خالل 12 ساعت، 24 ساعت و روز دهم پس از زایش 

جهت اندازه گیرى میزان کلسیم  و گلوکز  نمونه خون اخذ شد.  

در مطالعه حاضر، فراوانى هیپوکلسمى تحت بالینى با نقطه برش dl /mg8 در خالل 12 ساعت اول پس از زایش، 24 ساعت و در روز دهم پس از زایش به 

ترتیب 37، 51 و 7 درصد بود. 

فراوانى موارد هیپوگلیسمى با نقطه برش g/ dl m35 در همین دوره به ترتیب صفر، یک و هشت درصد بود.

بر اساس آزمونهاى آمارى انجام یافته، موارد هیپوکلسمى روز دهم پس از زایش، در این زمان میانگین گلوگز پایین ترى نسبت به موارد طبیعى کلسیم دارند 

.(p=0/017)

.(p=0/0005) میزان کلسیم روز دهم پس از زایش با مقادیر گلوکز در این زمان همبستگى مستقیم دارد

 

واژه هاى کلیدى: کلسیم، هیپوکلسمى تحت بالینى، گلوکز، هیپوگلیسمى، گاو شیرى، دوره پس از زایش

بررسی ارتباط بین هیپوکلسمى تحت بالینى و  گلوکز خون گاو 

شیرى در دوره پس از زایش
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Hypocalcaemia is a risk factor for many important diseases such as ketosis, in the lactation period. Hypoglycemia 

and hyperketonemia are the main metabolically disturbances in ketosis, which may affect the clinical syndrome. In 

most cases, the severity of clinical syndrome is related to the level of hypoglycaemia. The aim of this study was to 

evaluate the correlation between subclinical hypocalcaemia and serum glucose at postpartum period in a dairy farm 

with 2000 cattle in Tehran province. 

Blood samples were taken from 1000 cattle; serum glucose and calcium were measured within the first 12 hours at 

24 hours and 10 days postpartum. 

In this study, the prevalence of subclinical hypocalcaemia with the cutting point of 8mg/dl was 37,51 and 7 percent, 

respectively. For hypoglycaemia with the cutting point of 35mg/dl, the prevalence were 0,1 & 8 percent respectively.

Based on statistical tests: hypocalcaemia cases showed decreased in mean level of serum glucose, to compare with the 

normal cases (P = 0.017). Calcium concentration in 10 days postpartum showed correlation with the serum glucose 

level at the same time (P= 0/0005).

   

Key words: Subclinical hypocalcaemia, Dairy cow, Postpartum period
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مقدمه

براي بروز  عامل خطر  مشخص شده است که هیپوکلسمی 

بسیاري از بیماریهاي مهم شیردهی مانند کتوز می باشد(8). 

تحت  هیپوکلسمی  است  ممکن  شیري  همه گاوهاي  تقریبا 

بالینی (کلسیم سرمی پایین تر از1,8 میلی مول بر لیتر یا 7,5 

میلی گرم بر دسى لیتر) را در 24 ساعت اول بعد از زایمان 

تجربه کنند. در برخی گاوها، هیپوکلسمی شدیدتر می باشد 

 .(11)

و  هیپوگلیسمی  کتوز  بیماري  در  اصلی  متابولیکی  اختالل 

که ممکن است هر دو بر روي سندرم  کتونمی است (12) 

در بسیاري از موارد شدت سندرم  تاثیر گذار باشند.  بالینی 

گلوکز  است (17).  هیپوگلیسمی  درجه  با  متناسب  بالینی 

مورد نیاز در نشخوارکنندگان بیشتر در نتیجه گلوکو نئوژنز 

تامین می شود (12 و 17).

براي  تقاضا  تولید شیر  و اوج  بین زایمان  فاصله زمانى  در 

گلوکز افزایش می یابد و این فرایند توسط بدن بطور کامل 

گاوها  شیرواري  دوره  ابتداي  در  نیست (12).  کنترل  قابل 

در پاسخ به کاهش دریافت انرژي قادر به کاهش تولید شیر 

دهد.  می  رخ  شیرواري  مراحل  دیگر  در  که  اتفاقی  نیستند 

این امر بدان دلیل است که در این دوره تحریک هورمونی 

براي تولید شـیر بر اثـرات نـاشی از کاهـش دریـافت غـذا 

غلـبه می کند. در چـنین شرایطی سطح گلوکز خون پایین 

آمده  و در ادامه منجر به کاهش انسولین خون می شود (4 

و 12 و 17).

هیپوکلسمى با ممانعت از انقباضات عضالت صاف و قلبى 

در  مشخص  کاهش  شد  خواهد  باعث  را  عالیم  از  طیفى 

قدرت و حرکات شکمبه  و  روده ها دیده می شود (3 و 9 

و 13 و 16 و 17).  اثر هیپوکلسمی بر حرکت شکمبه ممکن 

است تا یک هفته اول شیرواري به طول انجامد (5 و 6)، که 

پیامد آن کاهش اشتها می باشد (15). بنابراین موازنه منفی 

انرژي را تشدید می کند (2 و 7). و سبب افت گلوکز خون 

تحت  هیپوکلسمى  بررسى  هدف  با  مطالعه  این  شود.  می 

بالینى و ارتباط متقابل آن با میزان گلوکز خون  پس از زایش 

دریک دامدارى نمونه 2000  راسى شیرى صنعتى در استان 

تهران  صورت پذیرفت. 

مواد و روش ها 

این تحقیق در یکى از دامدارى هاى صنعتى استان تهران با 

 TMR ظرفیت  2000 راس گاو که با جیره اى به صورت

تغذیه مى شدند انجام گرفت. در طى این مطالعه از 100 راس 

دام تازه زا در مقاطع زمانى خالل 12 ساعت، 24 ساعت و ده 

روز پس از زایمان، ظرف 5-4 ساعت پس از اخذ غذا، نمونه 

خون وریدى اخذ گردید. مشخصات هر یک از دامهاى مورد 

نمونه بردارى مثل سن و تعداد زایـش در فرمهاى مخصوص 

ثبت مى گردید، همچنین نمونه هاى خون اخذ شده در محل 

با دور 1500 دور  با استفاده از دستگاه سانتریفوژ  دامدارى 

و به مدت 10 دقیقه سانتریفوژ گردیده و بالفاصله در فریزر

20OC- نگهدارى مى شد. 

بر روي نمونه هاي سرمی اخذ شده اندازه گیري کلسیم و 

گلوکز خون بعمل آمد و گاوهایی که کلسیم خون آنها کمتر 

از 2 میلی مول بر لیتر (m8 mg/dl) و فاقد عالئم بالینی بودند 

به عنوان مبتالیان به هیپوکلسمى تحت بالینی تلقی مى شدند 

و این دامها تحت نظر قرار گرفته و در صورت رخداد عالئم 

بالینی حاد هیپوکلسمى شماره آنها ثبت گردید. 

روش اندازه گیري کلسیم خون:

کلسیم سرم خون نمونه هاى اخذ شده توسط کیت شرکت 

زیست شیمی به روش فتومترى بر اساس دستور العمل کیت 

در طول موج 570 نانومتر اندازه گیرى شد و مقادیر کلسیم 

بر اساس واحد میلى گرم بر دسى لیتر گزارش شد.

روش اندازه گیري گلوکز خون:

توسط کیت شرکت  گلوکز سرمى نمونه هاى مورد مطالعه 

پارس آزمون به روش فتومتریک بر اساس دستورالعمل کیت 
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در طول موج 546 نانومتر اندازه گیرى شد ومقادیر گلوکز بر 

اساس واحد میلى گرم بر دسى لیتر گزارش شد.

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

پس از بـررسى کلسیم خون، گاوهاى هلشتاین شیري تازه 

زاى مورد مطالعه به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل 

گاوهاى تازه زاى با میزان کلسیم خون در محدوده طبیعى و 

  8 mg/dl گروه دوم با میزان کلسیم سرمى خون پایین تر از

و فاقد عالئم بالینی هیپوکلسمی و در دو گروه میزان  گلوکز 

خون  در زمانهاي مقرر اندازه گیري و مورد بررسی و تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت.

تحت  به هیپوکلسمى  مبتال  دامهاي  میزان  آماري  آنالیز  در   

بالینی که به فرم بالینی تبدیل می شدند ثبت گردید، همچنین 

تحت  هیپوکلسمى  به  مبتال  گاوهاي  گروه  دو  بین  ارتباط 

بالینی و گاوهاي با میزان طبیعی کلسیم خون با گلوکز مورد 

بررسی قرار گرفت. 

 SPSS براي تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از نرم افزار

از  بیمارى  براى شانس وقوع  آنالیز واریانس استفاده شد.  و 

آزمون مربع کاى استفاده گردید.

نتایج

نمونه  شیرى  گاو  راس   113 از  مجموعاً  مطالعه حاضر  در 

گیرى شد.13 راس از این دام ها به دلیل ابتـال به تب شـیر و 

بیمـارى هاى عـفونى و در نتـیجه دریافت دارو از مجـموع 

دام  راس  از 100  و  شدند  حذف  مطالعه  تحت  هاى  دام 

ساعت  ساعت،  24  مانده در مقاطع زمانى خالل 12  باقى 

از زایش نمونه هاى خون اخذ  پس  روز دهم   و همچنین 

گردید و مقادیر کلسیم و گلوکز اندازه گیرى شد. 

از بررسیهاى بیوشیمیایى نمونه هاى  نتایج حاصل  براساس 

اخذ شده در تحقیق حاضر در مقاطع زمانى خالل 12 ساعت 

اول، 24 ساعت وروز دهم پس از زایش موارد هیپوکلسمى 

هیپوگلیسمى  و  درصد  و 7  ترتیب 51،37  به  بالینى  تحت 

صفر، یک و هشت درصد بوده است.

مقادیر  و  استاندارد  انحراف  میانگین،  شماره 1  جدول  در 

حداکثر و حداقل کلسیم و گلوکز در مقاطع مختلف زمانى 

اعالم شده است.

میانگین مقادیر گلوکز در خالل 12 و 24 ساعت و همچنین 

را  نزولى  روند  معنادارى  بصورت  زایش  از  دهم پس  روز 

.(p>0/0005) نشان داد

     جدول  شماره 1: میانگین، انحراف استاندارد و مقادیر حداقل و              

   حداکثر، کلسیم و گلوکز (mg/dl) سرم خون گاوهاى شیرى تازه زا  

      در مقاطع زمانى مختلف پس از زایمان 

زمـان
گلوکزکلسیم

Mean±SDحداکثرحداقلMean±SDحداکثرحداقل

خالل 12 

ساعت پس 

از زایش

8/39±1/0785/5310/7561/02±8/99443/0081/00

ساعت 

24 پس از 

زایش

8/00±1/2125/6410/7952/33±5/30335/0063/00

روز 10 

پس از 

زایش

9/32±0/9697/1011/1947/77±8/00117/0061/00

در جدول شماره 2 میزان همبستگى پیرسون مقادیر کلسیم 

این  بر  و گلوکز در مقاطع مختلف زمانى درج شده است. 

اساس: 

با میزان گلوکز روز  از زایش  میزان کلسیم 24 ساعت پس 

.(P = 0/053) دهم پس از زایش همبستگى مستقیم دارد

میزان کلسیم هفته دوم  پس از زایش با مقادیر گلوکز در این 

.(P = 0/0005) زمان همبستگى مستقیم دارد

میزان  با  زایش  از  پس  اول  ساعت  خالل 12  گلوکز  میزان 

دارد.  مستقیم  همبستگى  زایش  از  پس  ساعت  گلوکز24 

.(P = 0/002)

میزان گلوکز خالل 24 پس از زایش با میزان گلوکز روز دهم 

.(P = 0/001) پس از زایش همبستگى مستقیم دارد
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 جدول  شماره 2: میزان همبستگى مقادیر کلسیم و  گلوکز (بر حسب میلی گرم در دسی لیتر) در مقاطع زمانى مختلف

Ca1 Ca2 Ca3 Glu1 Glu2 Glu3 

P.c 1 0/398 0/063 -0/057 0/047 0/161

Ca1

Sig 0 0/000 0/533 0/570 0/642 0/111

P.c 0/398 1 0/152 -0/025 0/102 0/194
Ca2

Sig 0/000 0 0/132 0/804 0/314 0/053

P.c 0/063 0/152 1 0/163 0/170 0/347

Ca3

Sig 0/533 0/132 0 0/105 0/091 0/000

P.c -0/057 -0/025 0/163 1 0/307 0/188

Glu1

Sig 0/570 0/804 0/105 0 0/002 0/060

P.c 0/047 0/102 0/170 0/307 1 0/321
Glu2 

Sig 0/642 0/314 0/091 0/002 0 0/001

P.c 0/161 0/194 0/347 0/188 0/321 1

Glu3 

Sig 0/111 0/053 0/000 0/060 0/001 0

Ca: کلسیم 24 ساعت پس 
2
Ca: کلسیم خالل 12 ساعت اول پس از زایش، 

1
P.C= همبستگی پیرسون، Sig= سطح معنی داري، 

 گلوکز 24 ساعت پس 
:
Glu

Glu: گلوکز خالل 12 ساعت اول پس از زایش، 2
1
Ca: کلسیم روز دهم  پس از زایش، 

3
از زایش، 

Glu:گلوکز روز دهم پس از زایش 
3
از زایش، 

 جدول  شماره 3: مقایسه میانگین مقادیر گلوکز در مبتالیان به هیپوکلسمى و دامهاى سالم در روز دهم

Sig (2 tailed)تعدادانحراف استاندارد ±  میانگیناختالف میانگینHypo Ca٣

0/017-7/433

40/857    ±    9/371

48/290  ±   7/697

7

93

    مبتال

Glu
3

   سالم

HypoCa 3: هیپوکلسمى روز دهم پس از زایش، Glu 3: گلوکز روز دهم پس از زایش (میلى گرم بر دسى لیتر)

موارد   T Test for equality of means آزمون  اساس  بر 

میانگین  این زمان  از زایش، در  هیپوکلسمى روز دهم پس 

دارند.  کلسیم  طبیعى  موارد  به  نسبت  ترى  پایین  گلوگز 

(P<0/05) (جدول 3)
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موارد   T Test for equality of means آزمون  اساس  بر 

میانگین  این زمان  از زایش، در  هیپوکلسمى روز دهم پس 

دارند.  کلسیم  طبیعى  موارد  به  نسبت  ترى  پایین  گلوگز 

(P<0/05) (جدول 3)

جدول شماره 4: مقایسه میانگین مقادیر کلسیم در مبتالیان به 

هیپوگلیسمى و دام هاى سالم در روز دهم پس از زایش

Sig
اختالف 

میانگین

انحراف استاندارد ±  

میانگین
  Hypo تعداد

Gl3 

0/05-0/700

8/681  ±  1/232

9/381   ±   0/930

8

92

     مبتال

Ca 3

     سالم

HypoGl 3: هیپوگلیسمى روز دهم  پس از زایش، Ca 3: کلسیم روز دهم  

پس از زایش  (میلى گرم بر دسى لیتر)

بـر اسـاس آزمـون T Test for equality of means مـوارد 

هیپوگلیسمى روز دهم پس از زایش، در این زمان میانگین 

کلسـیم پاییـن تـرى نسبت به مـوارد طبیـعى گـلوکز دارنـد. 

(P=0/05) (جدول 4)

بحث و نتیجه گیرى 

براي  تقاضا  شیر  تولید  اوج  و  زایی  گوساله  بین  زمان  در 

گلوکز افزایش می یابد و این فرایند توسط بدن بطور کامل 

گاوها  شیرواري  دوره  ابتداي  در  نیست (12).  کنترل  قابل 

در پاسخ به کاهش دریافت انرژي قادر به کاهش تولید شیر 

دهد.  می  رخ  شیرواري  مراحل  دیگر  در  که  اتفاقی  نیستند 

این امر بدان دلیل است که در این دوره تحریک هورمونی 

براي تولید شیر بر اثرات ناشی از کاهش دریافت غذا غلبه 

می کند در چنین شرایطی سطح گلوکز خون پایین می آید 

( 4 و 12 و 17).

اخـتالل متـابولیکی اصـلی در بیـماري کتـوز هیپوگلیـسمی 

بر روي  دو  که ممکن است هر  هیپرکتونمی است (12)  و 

در بسیاري از موارد شدت  تاثیر گذار باشند.  بالینی  سندرم 

است (17).  هیپوگلیسمی  درجه  با  متناسب  بالینی  سندرم 

زمانى  مقاطع  در  هیپوگلیسمى  فرکانس  حاضر  مطالعه  در 

خالل 12 ساعت اول، 24 ساعت و روز دهم  پس از زایش 

ترتیب  به  لیتر  در دسى  گرم  میلى  برش 35  نقطه  براساس 

0، 1 و 8 درصد بود که درصد اندك آن در 24 ساعت اول 

افزایش  دلیل استرس زایمانى و  به  از زایش مى تواند  پس 

میانگین  باشـد (17).  دوره  این  در  گـلوکوکورتیکـوئیـدها 

روز  و همچنین  ساعت  و 24  در خالل 12  گلوگز  مقادیر 

را  نزولى  روند  دار  معنى  صورت  به  زایش  از  پس  دهم  

نشان مى دهد(p > 0/0005). مسئله قابل توجه در مطالعۀ 

حاضر بررسى روند تغییرات گلوکز در مقاطع مختلف زمانى 

و افزایش میانگین گلوکز باالخص در ساعات اولیۀ پس از 

با توجه به وجود زمینه هاى  که  است.  زایش (61±8/99) 

متعددى نظیر هیپوکلسمى و کاهش حرکات دستگاه گوارش 

داریم،  را  خون  گلوکز  کاهش  انتظار  که  اشتها  کاهش  و 

استرس و افزایش گلوکوکورتیکوئیدها تاثیر غالب داشته و 

موجب افزایش گلوکز مى شود. 

باالي  مقادیر  به  نیاز  ناگهانی  بصورت  شیرواري  آغاز  در 

کلسیم وجود دارد. دفع این میزان کلسیم در اوایل شیردهی 

نیاز دام را در این دوره به کلسیم نسبت به قبل از زایش به 

از توانایی گاو براي تامین  بیش  شدت افزایش می دهد که 

آن از ذخایر کلسیم پالسماست و  این مسئله منجر به کاهش 

در مطالعه  شدید غلظت کلسیم پالسمایى می شود (10). 

برش  نقطه  با  بالینى  تحت  هیپوکلسمى  فراوانى  حاضر، 

زایش، 24  از  پس  اول  ساعت  خالل 12  در    8 د   mg/ dl

ساعت و در روز دهم پس از زایش به ترتیب 37،  51 و 

7 درصد بود.

شکمبه،  از طریق کاهش حرکات  بالینی  هیپوکلسمى تحت 

روده ها و مصرف غذا موازنه منفی انرژي را تشدید می کند 

Daniel .(7) (1983) متوجه شد که ایجاد تجربی هیپوکلسمی 
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در گاو و گوسفند زمانیکه کلسیم پالسما به 50 درصد میزان 

طبیعی برسد سبب کاهش تعداد و دامنه حرکات شکمبه می 

گردد Jorgensen .(3) و همکاران (1998) کاهش فرکانس 

به  یونیزه سرم  و دامنه انقباضات شکمبه را زمانیکه کلسیم 

زیر mmol/l 0/8 می رسد مشاهده کردند  (13). در مطالعه  

Mellau و همکاران (2001) قطع کامل اشتها زمانی است که 

لیتر افت  بر  یونیزه پالسما به 0/6 میلی مول  غلظت کلسیم 

می کند (15). در مطالعه Curtis و همکاران (1983)  فلجی 

زایش بطور مستقیم سبب افزایش خطر کتوز شد (1).

ــه  ــد ک ـــان دادنـ ــکاران (1999) نش Schlumbohm و همـ

هیپوکلـسمی در کـنترل مـتابولیسم گـلوکز تاثیر معنی داري 

داردSchlumbohm .(18) و Harmyer (1999) به این نتیجه 

ــیدند که تاثیر ترکیبی کلسیم پایین  و اجسام کتونی باالي  رس

ــش تولید کبدي  ــت ارتباط بالینی در کاه ــما ممکن اس پالس

ــد (18). مدارکی  ــته باش ــرعت مصرف آن داش گلوکز و س

وجود دارد که هیپوکلسمی یک اثر تضعیف کننده اضافی در 

 Harmyerو Schlumbohm .(19) تولید گلوکز اندوژن دارد

ــدوژن گلوکز در  ــر تولید ان ــمی ب ــرات هیپوکلس (2004) اث

ــه مرحله  ــفندان نورموکتونمیک و هیپرکتونمیک در س گوس

ــی کردند؛ و نشان دادند که هیپوکلسمی  تولید مثلی را بررس

القایی سبب کاهش غلظت پالسمایی گلوکز در همه مراحل 

ــد مثلی در حیوانات هیپرکتونمیک و نورموکتونمیک می  تولی

شود (20). 

کاهش غلظت انسولین خون در هیپوکلسمی دیده می شود.  

هیپوکلسمی مانع از ترشح انسولین می شود(14). و مانع از 

سبب  امر  این  که  می شود  ها  بافت  توسط  گلوکز  استفاده 

تشدید فراخوانی لیپیدها در زمان زایش شده در نتیجه خطر 

رخداد کتوز افزایش می یابد(6). 

بر روي 99 گاو  بررسی  در  و همکاران (2009)   Zhigang

اول  ماه  طول 2  در  بالینی  تحت  کتوز  با  گاو  و 26  سالم 

و  گلوکز  غلظت  گاوها  این  در  که  شدند  متوجه  شیردهی 

کلسیم بطور معنی داري در مقایسه با گاوهاي سالم کاهش 

نشان می دهد (21).

در مطالعه حاضر میزان کلسیم 24 ساعت اول پس از زایش با 

گلوکز روز دهم  همبستگی مستقیم دارد (p) 0,053= موارد 

پائین  میانگین گلوگز  زایش  از  پس  هیپوکلسمى روز دهم  

ترى نسبت به موارد طبیعى کلسیم دارد (p >0/05).  و میزان 

کلسیم روز دهم  پس از زایش با مقادیر گلوگز در این زمان 

همبستگى مستقیم دارد (p = 0/0005). موارد هیپوگلیسمى 

میانگین کلسیم پائین  پس از زایش در این دوره  روز دهم  

ترى نسبت به موارد طبیعى گلوگز دارد (p =0/05). همچنین 

 P =0/096 هیپوگلیسمى در این دوره با هیپوکلسمى در سطح

رابطه مستقیم داشته و شانس وقوع آنرا حدود 6 برابر بیشتر 

مى کند.

دامنه  و  فرکانس  کاهش  ارتباط  شده،  ارائه  تحقیقات  در 

حرکات شکمبه با کلسیم، ارتباط هیپوکلسمى و بروز کتوز، 

ارتباط  کاهش گلوکز و کلسیم در گاوهاى مبتال به کتوز و 

هیپوکلسمى با کاهش کلوگز مورد بررسى قرار گرفته است 

ولیکن در مطالعه حاضر به روشنى روند تغییرات گلوکز و 

افزایش آن در ساعات اولیه پس از زایش مشخص شده است 

و ثانیاً رابطه متقابل گلوکز و کلسیم در دورة پس از زایش 

محققین  همچنین در مطالعات سایر  اثبات رسیده است.  به 

در بسیارى از موارد هیپوکلسمى القایى بوده است. در حالى 

که در مطالعۀ حاضر وجود درصد باالى وقوع هیپوکلسمى 

تحت بالینى در مقاطع مختلف زمانى پس از زایش مشخص 

شده است که این مورد نشانگر لزوم توجه بیشتر به مسئله 

هیپوکلسمى در بروز هیپوگلیسمى و کتوز مى باشد. 

دیکر  نتایج  با  حاضر  مطالعه  نتایج  که  است  ذکر  شایان 

مطالعه  در  موارد  لیکن  و  دارد  همخوانى  بخوبى  محققین 

حاضر با روشنى و وضوح بیشترى بیانگر رخداد چشمگیر 

و  کلسیم  متقابل  رابطه  وجود  و  بالینى  تحت  هیپوکلسمى 

گلوکز در دوره پس از زایش مى باشد که توجه به این موارد 

این  متابولیک  بیماریهاى  کنترل  در  بسزایى  تواند سهم  مى 

دوره داشته باشد.
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