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چکیده

زمینه مطالعه :یکی از روشهای کاهش یا حذف باکتریهای بیماریزای آغوز ،استفاده از روش گرمادهی است .هدف :این مطالعه به منظور
بررسی اثر گرمادهی آغوز گاو بر انتقال ایمنی غیر فعال در گوسالههای نوزاد انجام پذیرفت .روش کار :ابتدا با جمع آوری  96 Lآغوز دوشش اول
از گاوهای هولشــتاین چند شکمزا ،یک بانک آغوز همگن تهیه شــد ،سپس  24رأس گوساله نوزاد قبل از دریافت آغوز در  4گروه درمانی مورد
ت 6( 30minرأس) ،به گروه ســوم
مطالعه قرارگرفتند .به گروه اول آغوز خام (6رأس) ،به گروه دوم آغوز گرمادهی شــده در دمای  60ºCبه مد 
آغوز گرمادهی شده در دمای  60ºCبه مدت6( 60 minرأس) و به گروه چهارم آغوز گرمادهی شده در دمای  60ºCبه مدت  6( 90 minرأس)
خورانده شد .گوسالهها در نوبت اول  2 Lو در نوبت دوم نیز  2 Lآغوز را به ترتیب  2و  12ساعت بعد از تولد به وسیله بطری پستانکدار دریافت
نمودند .به منظور شمارش باکتریایی تام و تعیین غلظت  IgGآغوز ،قبل و بعد از گرمادهی از بانک آغوز نمونه برداری شد .جهت بررسی غلظت
سرمی پروتئین تام و  IgGدر ساعتهای صفر (قبل از خوردن آغوز) 48 ،24 ،6 ،و ( 72پس از خوردن آغوز) از گوسالهها خونگیری به عمل آمد.
نتایج :غلظت پروتئین تام و  IgGسرم در گروههای مختلف درمانی اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند ،اما توان ظاهری جذب  IgGدر ساعت
 6در گوسالههایی که آغوز گرمادهی شده دریافت نموده بودند در مقایسه با گروهی که آغوز خام دریافت نموده بودند به طور معنیداری بیشتر بود.
نتیجهگیری نهایی :گرمادهی مخزنی آغوز در سطح گاوداری و در دمای  60ºCتا  90 minتأثیری بر غلظت سرمی  IgGنداشت.

واژههایکلیدی :گرمادهی ،آغوز ،گوساله ،ایمونوگلوبولین ،پروتئین تام

مقدمه
گوســال ه به هنگام تولــد فاقد ایمونوگلوبولینهای مادری بــوده و کام ً
ال به
ایمونوگلوبولینهای آغوز وابسته است ( .)1هر چه میزان ایمونوگلوبولینهای
خــون بعــد از تولد ســریعتر افزایش یابد حیــوان بهتر میتوانــد با عوامل
عفونــی مقابله نماید ( .)21مدیریت صحیح مصرف آغوز یکی از مهمترین
فاکتورهــای مدیریتــی برای کاهش بیماری و افزایش ســامت گوســاله
میباشــد ( )10و به کیفیت ،کمیت و زمان مناســب اولین بار مصرف آغوز
وابسته است ( .)3آلوده نبودن آغوز به باکتریها و غلظت ایمونوگلوبولین،G
دو عامل تأثیر گذار بر کیفیت آغوز میباشند ( .)16مطالعات نشان داده است
که اگر گوسالهای آغوز با کیفیت نامناسب ،حاوی غلظت ایمونوگلوبولینG
کمتر از 50 mg/mLو شــمارش باکتریایی تام بیش از 100000 cfu/mL
دریافــت کند احتمال اینکه دچار اختــال در انتقال غیرفعال ایمنیگردد،
افزایــش مییابد ( )16،17که نتیجــه آن افزایش خطر ابتال به بیماریها و
مرگومیر ،اثر منفی بر روی سالمت ،شیردهی و طول عمر دام است (.)20
یکــی از روشهای کاهش یا حذف باکتریهای بیماریزای آغوز ،اســتفاده
از روش گرمادهی اســت ( .)14تحقیقات اولیه در زمینهی پاستوریزاســیون
آغوز ،بر اســاس روش مرسومو دمای اســتفاده شده برای پاستوریزاسیون

شــیر بوده که نتایج قابل قبولی نداشــته است ( .)15،19اســتفاده از روش
ش خفیف
ی (دمای  63 ºCبه مدت  )30 minافزای 
پاستوریزاســیون مخزن 
و اســتفاده از روش پاستوریزاســیون جریان مداوم (دمای  72 ºCبه مدت s
 )15افزایش شــدید غلظت آغوز را به دنبال داشــته و هر دو روش باعث از
بین رفتن حدود یک سوم میزان ایمونوگلوبولین Gآغوز و در نتیجه کاهش
میزان ایمونوگلوبولین سرم گوسالهای که از آن آغوز پاستوریزه تغذیه شده،
میشــود ( .)12،15،19نتایجتحقیقات اخیر نشان میدهد مشکل تخریب
و کاهــش غلظت ایمونوگلوبولین  Gو افزایش غلظــت آغوز را میتوان با
روش پاستوریزاسیون مخزنی با دمای کمتر و زمان طوالنیتر بر طرف نمود
( .)4،7،11،14خوراندن آغوز گرمادهی شده در دمای  60ºCبه گوساله تازه
متولد شــده نیز نه تنها تأثیری بر غلظت ایمونوگلوبولین  Gو پروتئین تام
سرم ندارد بلکه باعث افزایش توان ظاهری جذبایمونوگلوبولین  Gمیشود
(.)4،7

اخیراً در ســطح برخی از گاوداریهای ایــران تمایل به خوراندن آغوز

پاستوریزه به گوسالهها رواج یافته است و مشاهده شده است که برای این
منظور اقدام به گرمادهی آغوز به روشهای غیر اســتاندارد که در آن درجه
حــرارت و زمان تحت کنترل نمیباشــد ،میشــود .بنابراین مطالعه حاضر
بومیســازی تکنیک گرمادهی آغــوز در گاوداریهای ایران با اســتفاده از

*) نویسنده مسئول :تلفن 061-33738342 :نمابرEmail: a.rasooli@scu.ac.ir 061-33360807 :

مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،72شماره 1396 ،۲

166
دســتگاه تولید داخل را مورد بررسی قرار داد تا چالشهای احتمالی موجود
مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد .در این مطالعه اثر پاستوریزاســیون آغوز در

جدول  .1غلظت ایمونوگلوبولین Gا( )mg/mLو شــمارش باکتریایی تام ()cfu/mL
آغوز خام یا پاستوریزه شده در دمای  60ºCبه مدت  60 ،30و  90دقیقه.
مدت زمان سپری شده از سیکل گرمادهی در دمای  60 ° Cبر
حسب دقیقه

دمای  60ºCدر زمانهای  60 ،30 minو  90بر شاخصهای انتقال ایمنی
غیرفعــال (ایمونوگلوبولین  Gو پروتئین تام ســرم) و تــوان ظاهری جذب
ایمونوگلوبولین  Gبررسی شد.

مواد و روشکار
جمــعآوری و گرمادهی آغوز :به منظور انجــام این مطالعه  96 Lآغوز
دوشــش اول با غلظت ایمونوگلوبولین  Gباالتــر از ( 50 mg/mLارزیابی
شده توسط کلسترومتر) مربوط به  26گاو نژاد هلشتاین چند شکمزا ،ظرف
 1hپــس از زایمان جمعآوری و یک بانک آغوز همگن ایجاد گردید .برای
ایــنکار ،ابتدا اقدام به جمعآوری آغو ز و نگهداری در دمای  -20ºCشــد
تا حجم مورد نظر ( )96 Lفراهم شــود .سپسآغوزهای منجمد در آب گرم
 37ºCذوب و با هم مخلوط شد تا  96 Lآغوز همگن (یکسان از نظر غلظت
و میزان ایمونوگلوبولین  )Gایجاد شــود .پس از ایجاد بانک آغوز 24 L ،از
آغوزهای همگن شــده بدون گرمادهی 24 L ،به مدت  30 minدر دمای
 24 L ، 60 ºCبه مدت  60 minدر دمای  60ºCو  24 Lبه مدت 90 min
در دمای  60ºCبا اســتفاده از دستگاه پاستوریزاسیون مخزنی (شرکت شیر
ماک و شــرکت زوفا پرنیان پارس  -ایران) گرمادهی شدند .در هر مورد در
زمانهای قبل و پس از گرمادهیبه منظور بررسی غلظت ایمونوگلوبولین
 Gو شــمارش باکتریاییتام از مخزن آغوز نمونهگیری انجام شــد .پس از
پاستوریزاســیون ،کلیه آغوزها در بستههای  2لیتری تقسیم و پس از ثبت
مشخصات تا زمان آزمایش در دمای  -20ºCذخیره شدند.
انتخــاب گوســاله و نمونهگیــری :در این مطالعه از  24گوســالهی نر
نژاد هلشــتاین مربوط به مادرانی که در زمان زایمان آســانزایی داشتند و
گوسالههای آنها دارای سالمت کامل بودند ،استفاده شد .تمامی گوسالهها
بالفاصله پس از تولد از مادران خود جدا شده و پس از ضد عفونی بند ناف،
وزنکشــی گردیدند .محدودهی وزنی گوسالههای مورد مطالعه 45-52kg
بود .گوسالهها تا ســه روز در باکسهای انفرادی آغوزخانه نگهداری شدند
و در این ســه روز با آغوز تغذیه گردیدند .گوســالهها در روز اول بر اســاس
گروهبندی ذیل و در روزهای دوم و سوم آغوز دوشش دوم و سوم را توسط
بطری پستانکدار دریافت نمودند .گروه اول (شاهد) ،شامل 6رأس گوساله
کهآغــوز خام (غیر پاســتوریزه)دریافت نمودند .گــروه دوم ( 6رأس) آغوز
پاســتوریزه شــده به مدت  30 minدر دمای  60ºCدریافت نمودند .گروه
ســوم 6( ،رأس) آغوز پاســتوریزه شــده به مدت  60 minدر دمای 60ºC
دریافت نمودند و گروه چهارم ( 6رأس) آغوز پاستوریزه شده به مدت min
 90در دمای  60ºCدریافت نمودند.
در تمام گروهها ،به هر گوســال ه در زمانهای  2و 12ساعت بعد از تولد
 2 Lو در کل  4 Lآغوز گرم شــده در آب  37 ºCتوســط بطری پستانکدار

آغوز خام

30

60

90

ایمونوگلوبولینG

58

56/1

52/6

46/4

شمارش باکتریایی تام

7/7×105

1/05×104

103

>×102

خورانده شــد .در زمانهای صفر (قبل از خوراندن آغوز) و ســاعتهای،6
 48 ،24و 72پــس از تولــد  5 mLخــون از وریــد وداج ،در لولههای بدون
مــاده ضدانعقاد اخذ گردید .نمونههای خــون با  3000 rpmبه مدت min
10سانتریفوژ شــده و ســرمهای حاصله درمیکروتیوبهای شمارهگذاری
شده تا زمان آزمایشدر دمای  -20ºCنگهداری شدند .در نمونههای سرم
میزان ایمونوگلوبولین Gو پروتئین تام اندازهگیری شد و توان ظاهری جذب
ایمونوگلوبولینGا()AEA=Apparent Efficiency of Absorption
نیز محاسبه گردید.
اندازهگیری میزان ایمونوگلوبولین  Gتام ســرم و آغوز و پروتئین تام
ســرم :جهت ســنجشغلظت ایمونوگلوبولین  Gتام آغوز و سرم از کیت
تجاری االیزا ( ،Bio-Xبلژیک) و برای اندازهگیری میزان پروتئین تام سرم
از کیت تشــخیص کمی شــرکت پارس آزمون بر اساس روش فتومتریک
ب بــا اطالع از میزان
بر طبق روش بیوره اســتفاده شــد .توان ظاهری جذ 
ایمونوگلوبولین Gســرم برحســب  ، g/Lحجم ســرم بر حســب ( Lحجم
ســرم به  × 0/089= Lوزن گوســاله در زمان تولد بر حســب  )Kgو میزان
ایمونوگلوبولین  Gآغوز برحسب  g/Lو بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید
(.)18
( [=AEA %حجم آغوز به ( )Lغلظت  IgGآغوز)] ( )100%([ /حجم سرم به
( )Lغلظت  IgGسرم)]
ش معمول
به منظور ارزیابی شــمارش تام باکتریهــای مزوفیل از رو 
کشــت اســتفاده گردید .برای اینکار پس از ذوب نمودن نمونههای آغوز
منجمد ،تمامی نمونهها با نســبت  1:10رقیقسازی شد و برای نمونههای
گرمادهی نشده  4رقت و سایر نمونهها  3رقت متوالی لگاریتمی تهیه شد.
ت در  3پلیت محیط
ســپس از  3رقت آخر (رقتهای  10-2به بعد) از هررق 
کشــت آگار مغذی کشــت داده شــد و پلیتها به مدت  24تا  48ســاعت
در  37 ºCانکوبه گردیدند و ســپس با دســتگاه پرگنهشمار پرگنههای رشد
کرده شــمارش شد و تعداد باکتریایی تام بر حســب ( cfu/mLتعداد واحد
تشکیلدهنده پرگنه در میلیلیتر) محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل آماری :نتایج با نرم افزار ( SASنسخه  )9/1مورد تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفت .به منظور تحلیل اثر پاستوریزاســیون آغوز بر
شــمارش باکتریایی تا م و ایمونوگلوبولین  Gآغوز و مقایســه توان ظاهری
جذب ایمونوگلوبولین  Gدر سرم گوسالههای موجود در گروههای مختلف
روش مــدل خطی تعمیــم یافتــه ( )GLM Procedureآنالیــز واریانس
( )ANOVAو آزمــون توکــی ( )Tukey’s multiple rang testمورد
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جدول  .2توان ظاهری جذب IgGا( )AEAدر گوسالههای تغذیه شده با آغوز خام یا پاستوریزه ( 60oCبه مدت  60 ،30و  90دقیقه)  6و  24ساعت پس از تولد ( .)%حروف کوچک
نامشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی دار است.
24ساعت پس از تولد

 6ساعت پس از تولد
گروه کنترل

)18/63 - 44/22( 30/14±11/21

گروه  30دقیقه

b

)19/79 - 51/36( 37/1± 10/6

گروه  60دقیقه

)38/8 - 46/83( 42/55± 3/61

گروه  90دقیقه

)31/15- 54/56( 41/27± 7/97

a

)24/86 - 36/75( 30/57± 4/27

a

)25/91 - 35/11( 31/31± 3/37

a

b

a

)25/74 - 39/94( 30/8± 5/45

b

)23/77 - 34/91( 31/46±3/95

a

نمودار  .1غلظت سرمی IgGگوسالههای نوزاد تغذیه شده با آغوز خام یا پاستوریزه
(  60ºCبه مدت  60 ،30و  90دقیقه).

نمودار  .2غلظت ســرمی پروتئین تام گوســالههای نوزاد تغذیه شــده با آغوز خام یا
پاستوریزه ( 60ºCبه مدت  60 ،30و  90دقیقه).

استفاده قرار گرفت و جهت مقایسه میزان پروتئین تام و ایمونوگلوبولینG

کنترل و گروههای مختلف درمانی از نظر غلظت ســرمی  IgGو پروتئین

سرم  24گوسالهی موجود در  4گروه درمانی در زمانهای مختلف و بررسی
اثر متقابل زمان نمونهگیری بر گروههای درمانی از روش رگرســیون ساده
خطی ( )PROC MIXEDاســتفاده شد .در تمامی موارد مقادیر  pکمتر از
 0/05معنیدار تلقی گردید.

تام اختالف معنیداری وجود ندارد ( .)p<0/05به عبارت دیگر اســتفاده از
آغوز پاستوریزه شده در دمای  60ºCتا  90minتأثیری بر سطح  IgGسرم
گوسالهها نداشت.
محاسبه توان ظاهری جذب  6hپس از تولد نشان داد که درصد توان
ظاهری جذب IgGا( )%AEAدر گوسالههای دریافت کننده آغوز پاستوریزه

نتایج
شــمارش باکتریایی تام آغوز قبل و بعد از گرمادهی در حرارت 60ºC
در مدت زمان  60 ،30و  90دقیقه در جدول  1آورده شده است .همان طور
که مالحظه میشود ،شمارش باکتریایی تام از  770000 cfu/mLدر آغوز
خــام ،پس از  60 ،30و  90دقیقه گرمادهی به ترتیب به 10500 cfu/mL
 1000،و کمتر از  100 cfu/mLکاهش پیدا کرده است.
جدول  1غلظت  IgGآغوز خام ( )58 cfu/mLو آغوز گرمادهی شده
بــه مــدت  )52/6 cfu/mL( 60 min ،)56/1 cfu/mL( 30 minوmin
 )46/4 cfu/mL( 90را نشــان میدهد .پاستوریزاسیون آغوز در دمای ºC
 60به مدت  60 ،30و  90دقیقه به ترتیب باعث کاهش  IgGآغوز به میزان
 5/4 ،1/9 mg/mLو  11/6شده است.
نمودارهای  1و  2غلظت  IgGو پروتئین تام سرم گوسالههای دریافت
کننده آغوز خام و آغوز پاستوریزه شده در دمای  60ºCدر زمانهای متفاوت
( 60 ،30و  90دقیقه) را نشان میدهد .بررسی آماری نشان داد که بین گروه

شده به مدت  60 ،30و  90دقیقه به ترتیب  42/55 ،37/15و  ٪ 41/27است
که به طور معنیداری ( )p>0/05بیشتر از گروه شاهد ( )%30/14میباشد.
درصد توان ظاهری جذب  IgGدر ســاعت  24پس از تولد در گوسالههای
دریافت کننده آغوز پاستوریزه با گوسالههای دریافت کننده آغوز خام تفاوت
معنیداری نداشت (( )p<0/05جدول .)2

بحث
آغوز تازهای که به گوســاله خورانده میشــود در شرایط استاندارد باید
ی فرمی
شــمارش باکتریایی تام کمتر از  100000 cfu/mLو شمارش کل 
تام کمتر از  10000 cfu/mLداشــته باشد ( .)9متأسفانه میانگین شمارش
باکتریایی در آغوز مورد اســتفاده گوسالهها در گاوداریهای صنعتی اغلب
خیلی بیشتر از این حد استاندارد میباشد .در مطالعهای  % 43از نمونههای
آغــوز جمعآوری شــده از دامپروریهــای ایاالت متحده دارای شــمارش
باکتریایی تام بیش از محدودهی نرمال بودند ( .)16آغوز خام مورد استفاده
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در مطالعهی کنونی دارای شمارش باکتریایی تام  770000 cfu/mLبود که

در دســتگاه پاستوریزاسیون آغوز باشد .برای مثال نوسان دمایی در مطالعه

پــس از  60 ،30و  90دقیقه حرارت در دمای  60ºCبه ترتیب به cfu/mL

 Donahueو همکاران در ســال  2012حداکثر  0/54 ºCبود در حالی که

 1000 ، 10500و کمتــر از  100 cfu/mLکاهــش یافت ،یعنی هر min

در مطالعهی حاضر نوسان حرارتی تا  1/9 ºCوجود داشت که سبب کاهش

 30حــرارت شــمارش باکتریایی تام را حدود یک  logکاهش داده اســت.

قابل توجه میزان  IgGآغوز در زمان  90 minشده است.

تحقیقات اخیر نشــان دادهاند که اســتفاده از درجه حرارت پایینتر و مدت

در مطالعــه حاضر خوراندن آغوز پاســتوریزه شــده در دمای  60ºCتا

زمان بیشــتر ( 60 ºCبه مدت  )60 minدر پاستوریزاســیون مخزنی آغوز

 90 minبه گوســالههای نوزاد سبب کاهش غلظت  IgGسرم در مقایسه

جهت حفظ فعالیت  IgGو قوام آغوز کافی است ،ضمن اینکه پاتوژنهای

با گوســالههای دریافت کننده آغوز خام نگردید .مقایسه غلظت  IgGسرم

مهــم را حذف کرده یا به میــزان قابل توجهی کاهش میدهــد (.)11،14

در گوســالههای دریافت کننده آغوز گرمادهی شــده ( 60ºCتا )90 minو

 Goddenو همکاران در ســال  2006مخازن  30لیتری آغوز دوشش اول

گوســالههای دریافت کننــده آغوز خام نشــان داد که علیرغــم اینکه به

گاو را با مایکوپالسما بویس ،لیستریا مونوسیتوژنز ،اشرشیا کلی ،سالمونال

گوســالههای هر دو گروه حجم یکســانی از یک نوع آغــوز در مدت زمان

انتریتیدیــس و مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس ()MAP

مشابهی پس از تولد و به یک روش خورانده شد ،غلظت  IgGسرم تفاوت

تلقیــح و در دمــای  60 ºCبه مدت  120 minحرارت دادند و هر 15 min

معنیداری نداشــت .به عبارت دیگر اســتفاده از آغوز پاستوریزه شده سبب

جهت کشــت نمونه برداری کردند ( .)11کلیه پاتوژنها به استثنای MAP

نقصان در انتقال ایمنی غیرفعــال نگردید .در این رابطه برخی از مطالعات

پس از  30minو  MAPپس از  60 minبه ســطح غیر قابل تشــخیص

اشــاره بــه بهبود جــذب ایمونوگلوبولینها پــس از پاستوریزاســیون آغوز

کاهش یافتند( Johnson .)11و همکاران در ســال  2007با حرارت دادن

مینمایند ،به طوری که افزایش غلظت  IgGســرم گوســالههای دریافت

آغوز در دمای  60 ºCبه مدت  60 minکاهش شــمارش باکتریایی تام و

کننده آغوز پاستوریزه در مقایسه با گوسالههای دریافت کننده آغوز خام را

شــمارش کلی فرمی تام را گزارش کردند( .)7بنابراین مطابق با یافتههای

گزارش کردهاند ( .)4،5،7محققین معتقدند که گوســالههای دریافت کننده

سایر مطالعات میتوان گرمادهی در دمای  60ºCبه مدت  30 minرا برای

آغوز پاســتوریزه قادر به جذب نسبت بیشــتری از کل  IgGموجود در روده

کاهش بار باکتریایی موجود در آغوز استفاده نمود (.)2،8،10،13

کوچک میباشــند( .)4،5،7این نظریه توســط این واقعیت که گوسالههای

در مطالعه حاضر کاهش میــزان  IgGآغوز پس از گرمادهی به مدت

تغذیه شده با آغوز پاستوریزه به طور معنیداری توان ظاهری جذب ()AEA

 30و  60دقیقه جزئی و پس از گذشــت  90minچشــمگیر بود .تحقیقات

بیشــتری داشتند ،تأیید میشــود ( .)7در این رابطه هم اکنون چنین فرض

اولیه در خصوص پاستوریزاســیون آغوز با اســتفاده از درجه حرارت و مدت

میشود که آنتیبادیهای آغوز قبل از جذب شدن ،به پاتوژنهای موجود در

زمان مرسوم برای پاستوریزاسیون شیر انجام شد که با نتایج قابل قبولی از

روده متصل میشوند ( .)7در آغوز پاستوریزه شده با کاهش تعداد پاتوژنها

حفظ غلظت  IgGهمراه نبود .برای مثال زمانی که آغوز را در دمای 72 ºC

و به دنبال آن کاهش تعداد پاتوژنها در روده ،آنتیبادی آزاد بیشتری برای

بــه مدت  15 sو  63 ºCبه مدت  30 minحرارت دادند به ترتیب کاهش

جــذب وجود دارد .دلیل دیگــر افزایش توان ظاهری جــذب  ،IgGفقدان

نمودنــد ( .)15،19به دلیل

 %25و  %12/3در میــزان  IgGآغوز مشــاهده

تداخل باکتریایی با رسپتورهایی است که وظیفهی جذب ایمونوگلوبولینها

مشکالت موجود در پاستوریزاسیون آغوز به روش مشابه با شیر ،مطالعات

را دارا میباشــند .باکتریها میتوانند به رسپتورهای غیراختصاصی موجود

بعدی با استفاده از درجه حرارت پایینتر انجام شد Godden .و همکاران

بر روی آنتروســیتهای نوزادان متصل شوند ،در نتیجه تعداد رسپتورهای

و  McMartinو همکاران در سال  2006با پاستوریزاسیون آغوز در دمای

قابل دسترس برای جذب ایمونوگلوبولینها کاهش مییابد ( .)7در مطالعهی

 60ºCبه مدت  120 minهیچگونه تغییری در غلظت  IgGآغوز مشاهده

حاضر نیز درصد توان ظاهــری جذب ایمونوگلوبولین ،Gا 6 hپس از تولد

نکردند .در مطالعات دیگری نیز نشان داده شد پاستوریزاسیون آغوز در دمای

درگوسالههای دریافت کننده آغوز گرمادهی شده (گروه 37/15% ،30 min؛

 60ºCو در مدت زمان  30 minو  60 minهیچ تغییر معنیداری در غلظت

گــروه ٪42/55 ، 60 min؛ گــروه  )٪41/27،90 minبه طور معنیداری

 IgGآغوز ایجاد نمیکند ( .)4،7برخی مطالعات نیز با نتایج متفاوتی همراه

( )p>0/01بیشتر از گروه شاهد ( )٪30/14بود که با یافتههای سایر مطالعات

بودهاند Elizondo-Salazar .و همکاران در ســال  2010نشان دادند که

مطابقت دارد ( ،)4،7ولی بی شباهت به مطالعات فوق ،در این مطالعه میزان

گرمادهی آغوز در دمای  60ºCبه مدت  30minسبب تخریب  IgG1شد.

توان ظاهری جذب در ســاعت  24پس از تولد تفاوت معنیداری را نشــان

با این وجود میزان  IgG2دچار نقصان نگردید ( .)6همچنین Gelsinger

ن  Gدر
نداد که علــت آن را میتوان به درصد جذب باالتــر ایمونوگلوبولی 

و همــکاران در ســال  2014کاهش معنــیدار غلظت  IgGآغــوز پس از

ساعات اولیه پس از تولد و تفاوت موجود در نوع مصرف آغوز در این مطالعه

پاستوریزاســیون در دمای  60 ºCبه مــدت  30minرا گزارش نمودند(.)8

با سایر مطالعات دانست .در مطالعات دیگر تمامی آغوز دریافتی در  2 hاول

ممکن است دلیل وجود اختالف در نتایج مطالعات مختلف نوسان حرارتی

به گوســاله خورانده میشــد ( ،)4،7در حالیکه در این مطالعه گوسالهها در

G اثر گرمادهی آغوز بر جذب ایمونوکلوبولین
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Abstract:

BACKGROUND: Heat treatment of colostrum has been suggested as a control measure to eliminate or reduce the transfer of colostrum-borne pathogens to dairy calves.
OBJECTIVES: The aims of this study were to determine the effects of on-farm heat treatment of bovine colostrum on colostral bacterial counts and IgG concentration and evaluation of passive transfer of immunity in neonatal dairy calves. METHODS: Ninety-six L of
first milking colostrum was collected from Holstein cows and pooled to create a uniform
batch. Twenty-four calves were enrolled in 4 treatment groups before suckling occurred
and fed raw colostrum (n=6), heat-treated colostrum at 60 ºC for 30 min (n=6), heat-treated
colostrum at 60 ºC for 60 min (n=6) and heat-treated colostrum at 60 ºC for 90 min (n=6).
Colostrum samples were collected before and after heat treatment and cultured for total
bacterial count and analyzed for total IgG concentration. For the first and second feeding 2
L of colostrum was bottle fed by 2 and 12 h of age respectively. Serum samples were collected from calves at 0 h (precolostrum) and 6, 24, 48, 72 h (postcolostrum) and analyzed
for serum total protein and IgG concentrations. RESULTS: Heat treatment of colostrum
at 60 ºC for 30 and 60 min reduced total bacterial count, yet maintained colostrul IgG
concentration compared to the control. There was no difference between treatment groups
when examining serum total protein and IgG concentrations, but apparent efficiency of
IgG absorption was significantly greater at 6 h in calves that were fed heat-treated colostrum compared to calves fed raw colostrum. CONCLUSIONS: There was no effect of onfarm batch heat treatment of colostrum at 60 ºC till 90 min on serum concentration of IgG.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. IgG concentration and total bacterial count of unheated or heat treated (60 ºC for 30, 60 or 90 min) colostrum.
Table 2. Apparent efficiency of absorption (AEA) of IgG in calves fed unheated or heat treated (60 ºC for 30, 60 or 90 min)colostrum 6 and 24 h after birth (%).
Graph 1. Serum IgG concentration in neonatal calves fed unheated or heat treated (60 ºC for 30, 60 or 90 min) colostrum.
Graph 2. Serum total protein concentration in neonatal calves fed unheated or heat treated (60 ºC for 30, 60 or 90 min) colostrum.
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