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 چکیده

سرم  Gمیزان ایمونوگلوبولین  بر شده گرمادهی و نشده گرمادهی آغوز از استفاده اثر تحقیق این در

 بررسی مورد هلشتاین نژاد یشده متولد تازه هایگوساله Gایمونوگلوبولین وراندمان جذب ظاهری 

 وضعیت با کیلوگرم و 40/04 وزنمیانگین  با هلشتاین نژاد نر یگوساله راس 04 از. گرفت قرار

-گوساله. شد استفاده روز 34 مدت به تصادفی کامال طرح قالب در تیماری گروه دو در مشابه سالمت

 مورد مطالعه گروه و( نشده گرمادهی آغوز) شاهد گروه شامل که شد تقسیم راسی 04 گروه دو به ها

 هاگوساله گروه، دو هر در. بود( گرادسانتی درجه 34 دمای در دقیقه 44 مدت به شده گرمادهی آغوز)

 اول ساعت 3 در بدن وزن %04 مقدار به دارپستانک بطری توسط را گرم آب بوسیله شده گرم آغوز

 انجام گیرینمونه از بعد و قبل آغوز مخزن از ،(TPC) هاباکتری کل شمارش .کردند مصرف زندگی

جهت بررسی میزان پس از تولد  00 و 00همچنین خونگیری در زمان تولد )ساعت صفر(، ساعت  .شد

انجام گرفت. براساس نتایج  Gی راندمان جذب ظاهری ایمونوگلوبولین و محاسبه Gایمونوگلوبولین 

دار در دقیقه منجر به کاهش معنی 44گراد به مدت درجه سانتی 34حاصله گرمادهی آغوز در دمای 

راندمان جذب ایمونوگلوبولین و سرم  Gها گردید. همچنین میزان ایمونوگلوبولین شمارش کل باکتری

G پس از تولد بیش از گروه  00و  00اند در ساعت آغوز گرمادهی شده مصرف کردههایی که گوساله

آغوز گردید  Gباشد. عالوه بر این گرمادهی آغوز منجر به کاهش شمارش ایمونوگلوبولین کنترل می

 باشد.دار میاین کاهش فاقد تفاوت معنی که

 .Gایمونوگلوبولین  -آغوز گرمادهی شده  -گوساله  :کلیدی های واژه
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 مقدمه

 ایمنی، اختصاصی غیر هایفاکتور غذایی، منابع مهمترین حاوی گاو از شده دوشیده آغوز اولین

 این یهمه که بوده مادری هایلوکوسیت شامل ایمنی هایفاکتور دیگر همچنین و هانوگلوبولینوایم

 اول ماههای و هاهفته در عفونی یهابیماری برابر در شده متولد تازه یگوساله حفاظت به منجر موارد

 از گوساله برای آلودگی منابع اولین عنوان به تواندمی آغوز ها،مزیت این بر عالوه(. 0) گرددمی زندگی

(. 4و 0) شود گرفته نظر در زندگی یاولیه ساعات در پاراتوبرکلوزیس آویوم باکتریوممایکو جمله

-می یافت آغوز در (5) سالمونال و اشرشیاکالی ،(0) مایکوپالسما مانند دیگری هایپاتوژن همچنین

 بین رقابتبیان کردند کاهش آلودگی باکتریایی منجر به کاهش  (0440. جانسون و همکاران )شوند

در سرم را در  Gشده که افزایش جذب ایمونوگلوبولین  G هایایمونوگلوبولین هایگیرنده و هاپاتوژن

 برای ممکن راهکارهای از یکی آغوز گرمادهی فرایند از استفاده رسدمی نظر به بنابراینپی دارد. 

.  .باشدمی زندگی یاولیه ساعات در گوساله به زابیماری عوامل این انتقال یا و بردن بین از یا کاهش

 شیر کردن یزهپاستور برای که دمایی از کمتر دمای در آغوز دادن حرارت که داده نشان اخیر تحقیقات

 مقدار در تاثیر بدون آغوز در موجود باکتریای جمعیت در توجهی قابل کاهش به منجر شودمی استفاده

 به آغوز دادن حرارت اثر بررسی تحقیق این هدف بنابراین (.0) گرددمی G (IgG) نوگلوبولینوایم

 باشد. می G ایمونوگلوبولین و اندمان جذب بر سانتیگراد درجه 34 دمای در دقیقه 44 مدت

 

 هاروش و مواد

 که ترتیب این به. شد همگن اول دوشش آغوز لیتر 044 آوریجمع به اقدام مطالعه این انجام برای

 حجم تا شد سانتیگراد درجه -04دمای در آنها نگهداری بالفاصله و هاآغوز آوریجمع به اقدام ابتدا

 هم با دقیقه 04 مدت به و شده ذوب گرم آب با منجمد، هایآغوز سپس. گردید فراهم نظر مورد

-آغوز از نیمی سپس. شود ایجاد( G ایمونوگلوبولین میزان نظر از یکسان) همگن آغوز تا شده مخلوط

 آغوز صورت به آن مابقی و گرمادهی سانتیگراد درجه 34 دمای در دقیقه 44 روش به شده همگن های

 زمان تا لیتری 5/0 ظروف در آغوزها کلیه سپس. گردید منجمد و آوریجمع ندیده حرارت یا خام

 اتمام از پس و گرمادهی از قبل مورد هر در. شد ذخیره سانتیگراد درجه -04دمای در آزمایش انجام

 از ها،باکتری کل شمارش بررسی جهت سانتیگراد درجه 34 دمای در دقیقه 44 روش به گرمادهی

  نتایج از میکروبی کشت به مربوط هایداده سازی یکسان برای. شد انجام گیرینمونه آغوز مخزن

04Log با هلشتاین نژاد یشده متولد تازه نر یگوساله رأس 04 از مطالعه این در (.0) است شده گرفته 

-گروه از یکی در آغوز خوردن از قبل و تولد از پس بالفاصله که شد استفاده مشابه سالمت وضعیت

مصرف آغوز  .گرفتند قرار بررسی مورد( شیرگیری روز) 34 روز تا و گرفته قرار زیر آزمایش های



 
 

 و 00 ساعت ،(صفر ساعت) تولد زمان در خونگیری وزن بدن در نظر گرفته شد. %04برای هر گوساله 

 یمحاسبه و سرم تام پروتئین (،SRID)به روش  G ایمونوگلوبولین میزان بررسی جهت 00 ساعت

از روش  Gراندمان جذب ایمونوگلوبولین  .گرفت انجام G ایمونوگلوبولین ظاهری جذب راندمان

 (:8فرمول زیر محاسبه گردید )

 

 

 

 

تیمار آزمایشی انجام گرفت. جهت آنالیز  0الب طرح کامال تصادفی با استفاده از قاین آزمایش در 

 آنالیز GLMی ها با استفاده از رویهاستفاده شده و داده SAS (0444)ی از نرم افزار آماردادها از 

 .شد گرفته نظر در( P > 45/4) طرح این در داریمعنی سطحگردید. 

 و بحث نتایج

ها در جدول زیر آمده است. بر این اساس با گرمادهی آغوز و شمارش کل باکترینتایج مربوط به 

به  10/4ها از دقیقه شمارش کل باکتری 44گراد به مدت درجه سانتی 34گرمادهی آغوز در دمای 

40/0 cfu/ml ( 45/4کاهش یافته است>P همچنین در طی این فرایند گرمادهی میزان .)

یابد، ولی این کاهش فاقد هر گونه تفاوت کاهش می g/l 53/50به  51/34ایمونوگلوبولین آغوز از 

 34ها در آغوز در طی فرایند گرمادهی آغوز در دمای باشد. با کاهش شمارش باکتریدار میمعنی

در سرم و درصد راندمان ظاهری جذب  Gنوگلوبولین دقیقه جذب ایمو 44گراد به مدت درجه سانتی

یابد. گلسینگر و دار افزایش میپس از تولد به طور معنی 00و  00در ساعات  Gایمونوگلوبولین 

های آغوز، میزان فرمها و شمارش کل کلینشان دادند با کاهش شمارش کل باکتری (0400)همکاران 

یابد. این افزایش میزان افزایش می Gسرم و راندمان جذب ایمونوگلوبولین  Gجذب ایمونوگلوبولین 

ها ( در مورد کاهش شمارش باکتری0440ای است که جانسون و همکاران )جذب، همسو با فرضیه

به این  ،گوساله 0403 روی ای بربا مطالعه (0400)ای گودن و همکاران در مطالعه .بیان کرده است

 کرولی ها همبستگی مثبت وجود دارد.فرمها و شمارش کل کلین شمارش کل باکترینتیجه رسیدند بی

 گوراش دستگاه جذب و گوارش دستگاه میکروفلور بین یرابطه اثر بررسی به( 0100) همکاران و

 اضافه زمان در را میکروبی اتصال و ایلئومی جذب ها،میکروویلی تغییرات مطالعه این در. پرداختند

 به E. coli زمانی که رسیدند نتیجه این به و دادند قرار بررسی مورد هاگوساله آغوز به E. Coli کردن

-میکرو ساختمان تخریب دلیل به کاهش این که یابدمی کاهش نوگلوبولینایمو جذب شود اضافه آغوز

 (. 04باشد )می هاویلی

 )%(  = Gراندمان جذب ایمونوگلوبولین 

 481/4 ×سرم   IgGمیزان 

IgG وزن تولد  %04 × آغوز 



 
 

 

 های سرم خون و آغوز بین در دو تیمار آغوز گرمادهی شده و نشده میانگین پارامتر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقیقه( و  44گراد به مدت درجه سانتی 34های آزمایشی عبارتند از: آغوز گرمادهی شده )گرمادهی شده در دمای تیمار

 آغوز  گرمادهی نشده

 باشد.می درصد 5 سطح در معنی دار تفاوت دهندهنشان  ردیف هر در متفاوت حروف

 

گراد به درجه سانتی 34توان دریافت با استفاده از فرایند گرمادهی آغوز در دمای بر اساس نتایج می

های تازه متولد شده جلوگیری توان از انتقال آلودگی میکروبی از آغوز به گوسالهدقیقه می 44مدت 

ی تولد افزایش داد و منجر به بهبود سیستم ایمنی را در ساعات اولیه Gکرده و جذب ایمونوگلوبولین 

 در ساعات اولیه شد.

                                                           
0 Apparent efficiency of absorption 

 

 پارامترهای سرم

 خون و آغوز

 تیمارهای آزمایشی
خطای  میانگین

 استاندارد

SEM 

 احتمال  سطح

 شدن معنی دار

P-VALUE 

آغوز 

 گرمادهی شده

آغوز 

 گرمادهی نشده

ها شمارش کل باکتری

(TPC ،)cfu/ml 
b40/0 a13/4 48/4 4440/4 

 G (IgG)ایمونوگلوبولین 

 g/L، آغوز
53/50 51/34 00/4 00/4 

ایمونوگلوبولین جی سرم 

(IgG ،) g/L 

    

 a40/05 b50/00 14/4 40/4 ساعت پس از تولد 00

 a15/00 b40/00 14/4 44/4 ساعت پس از تولد 00

 IgG راندمان جذب ظاهری

(1AEA) 
    

 IgG راندمان جذب ظاهری

 00در ساعت 
a10/04 b01/01 14/4 444/4 

 IgG راندمان جذب ظاهری

 00در ساعت 
a01/04 b54/00 14/4 444/4 



 
 

های مالی آقای دکتر در پایان جا دارد از راهنمایی استاد ارجمندم آقای دکتر قورچی، حمایت

اهرابی مدیریت محترم شرکت زوفا پرنیان پارس و آقای مهندس نوید رفیعی میدیریت شرکت 

 ام ماک جهت حمایت این طرح کمال تشکر را داشته باشم.مهندسی د
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Effect of feeding raw and heat-treated colostrum in 60°C for 30 min on serum IgG concentration and 

apparent efficiency absorption IgG 

 
The aim of this study was to investigate effects of feeding heat-treated and unheated colostrums on serum IgG 

concentration and apparent efficiency absorption (AEA) of immunoglobulin G in neonatal Holstein calves. Forty 

male Holstein calves with initial BW (40 to 45 kg) were fed either raw (n = 20) and heat-treated (in 60°C for 30 

min) colostrum (n = 20), 10% of their birth BW in first 6 h of life. Total plate count were taken from colostrums 

before and after heating colostrums. Serum samples were collected from calves at 0 h (precolostrum), 24 and 72 h 

(postcolostrum) and were assayed for serum IgG and calculating AEA. According the results heat-treating colostrum 

in 60°C for 30 min tended to reducing TPC significantly. Serum IgG concentration and AEA in first 24 and 72 h of 

life were significantly greater in calves feeding heat- treated colostrums. Although heat- treating colostrum tend to 

decrease amount of IgG in colostrum but this difference weren’t significantly. 

Keywords: calves- Heat-treating colostrums- Immunoglobulin G. 


