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چکیده

زمینه مطالعه :آغوز گاوی اولین شــیر ترشح شــده پس از تولد گوساله میباشد و مادهای بسیار مغذی سرشار از فاکتورهای ایمنیبخش،
فاکتورهای ضدمیکروبی ،فاکتورهای رشد و ترمیم بافت میباشد .با توجه به ضرورت بهره مندی از آغوز و نیز فواید ارزشمند آن برای گوساله،
نگهداری و ذخیره آغوز همواره مورد توجه بوده است .آلودگی میکروبی آغوز موجب تداخل در جذب آنتیبادیهای موجود در آغوز میشود .هدف:
بررسی اثر نگهدارندههای شیمیایی و تخمیر طبیعی جهت ذخیره سازی آغوز به منظور حفظ کیفیت آن میباشد .روش کار :برای انجام این تحقیق
آغوز حاصل از شیردوشی اولیه بعد از زایمان ،از  5گاو نژاد هلشتاین بهطور مجزا جمعآوری شد .نمونهها فوراً به آزمایشگاه منتقل شدند و آزمایشات
میکروبی بر روی نمونههای آغوز تازه انجام شد .سپس نمونههای آغوز بعد از انجام تیمار با اسید پروپیونیک ،اسید فرمیک ،سوربات پتاسیم و
روش تخمیر طبیعی در روزهای  1،10،20و  30ذخیره سازی از نظر باکتریهای شاخص شامل بارمیکروبیکل و اشرشیا کلی ،کلیفرم و کپک
ومخمر مورد ارزیابی قرار گرفتند .بعد از انجام آزمون میکروبی از نمونه کلستروم تازه (شاهد) و نمونههای تیمار شده در پایان روز Whey 30تهیه
شد و آزمون  SRIDبهمنظور سنجش آنتیبادی  IgGدر نمونه شاهد و نمونههای تیمار شده انجام شد .نتایج :سوربات پتاسیم نقشی در کاهش
باکتریهای اشرشیا کلی و کلی فرم نداشت اما مانع افزایش تعداد آنها در طی  30روز نگهداری گردیده است .اسید فرمیک و اسید پروپیونیک
موجب کاهش باکتری اشرشیاکلی و کلی فرم ( )p>0/05شدند .همچنین این دو اسید به علت ماهیت اسیدی موجب رشد بیش از حد کپک و
مخمر در مقایسه با سوربات پتاسیم شدند .اما سه تیمار یاد شده نقشی در کاهش بارمیکروبی کل ( )p<0/05نداشتهاند .تخمیر طبیعی نیز فقط در
کاهش اشرشیا کلی و کلی فرم نقش داشته است و در مقایسه با تیمارهای دیگر بار میکروبی کل از روز بعد از تیمار افزایش بسیار شدیدی داشته
است .در بین تیمارها ،سوربات پتاسیم و اسید فرمیک در حفظ کیفیت بهداشتی آغوز نقش م ٔوثرتری داشتهاند .همچنین نتایج حاصل از سنجش
آنتی بادی  IgGنشان دهنده آن است که نقش سوربات پتاسیم نسبت به دو اسید آلی و تخمیر طبیعی در کاهش میزان آنتی بادی  IgGمعنیدار

نبوده است( )p<0/05و اثر حفاظتی بهتری داشته است .نتیجهگیری نهایی :سوربات پتاسیم و اسید فرمیک نسبت به اسید پروپیونیک و تخمیر
طبیعی نقش بهتری در حفظ خواص و کیفیت آغوز برای نگهداری کوتاه مدت جهت تغذیه گوساله داشته است.
واژههایکلیدی :آغوزگاو ،آلودگی میکروبی ،اسید فرمیک ،اسید پروپیونیک ،سوربات پتاسیم ،آنتی بادی IgG

مقدمه
آغوز مایعی غلیظ و زرد رنگ اســت که از غدد شیری پستانداران بالفاصله
در طی  24تا  72ســاعت اولیه بعد از زایمان تولید میشــود و موجب رشــد
وحفــظ نــوزاد گونههای پســتانداران درمقابل عوامــل بیماریزای مختلف
میشــود .آغوز (کلستروم) از لحاظ غذایی بســیار غنی است وشامل مقدار
قابل مالحظهای از عوامل رشــد ،عوامــل ضدمیکروبی (الکتوفرین) ،مواد
تنظیمکننده سیســتم ایمنــی بدن (کلســترونینین و پلیپپتیدهای غنی از
پرولین) و ویتأمینها ( )A،E،B12میباشــد ( .)15بیشترین اهمیت آغوز به
خاطر داشتن فاکتورهای ایمنی وآنتیبادیها به مقدار فراوان میباشد (.)۸،۹
در گاو آنتیبادیها قادر به عبور از جفت نمیباشند و بنابراین آنتی-بادیها
فقط از طریق آغوز به گوساله انتقال مییابند ( .)10امروزه درصنعت پرورش
گاوهای شیری تولید مقدار زیاد کلستروم بعد از زایمان یکی از مشکالت به
شــمار میآید .بر طبق گزارشات موجود هر گاو شیری به طورمتوسط بعداز

زایمان  43/5 kgکلستروم تولید میکند که از این مقدار فقط بخشی طی
 3روز اول بعد از تولد به مصرف گوســاله میرســد؛ بنابراین قسمتی از آن
اضافــی خواهد بود ( .)13آنتی بادیهای موجــود در آغوز از جمله  IgGبه
عنوان آنتی بادی غالب نقش مهمی در ایمنی اکتسابی گوساله بعد از زایمان
ایفا میکند .اما با توجه به غنی بودن کلستروم رشد سریع میکروارگانیسمها
موجب کاهش جذب آنتیبادیهای آغوز میشود( .)3از جمله باکتریهای
آلــوده کننــده در آغــوز میتوان بــه باکتریهایــی ماننــد مایکوباکتریوم
آویوم ،مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس ،ســالمونال ،مایکوپالسما ،لیستریا
مونوسیتوجنز ،کمپیلوباکترژژونی ،مایکوباکتریوم بویس ،اشرشیا کلی،کلی
فرمهــای مدفوعی و اســتافیلوکوکوساورئوس اشــاره نمــود .این عوامل
بیماریــزا عالوه بر ایجاد بیماری در انســان وحیوان ،در جذب آنتیبادی در
روده کوچــک بــه هنگام مصرف آغوز اختالل ایجــاد میکنند .علل ایجاد
این اختالل ناشــی از رقابت بین باکتــری وایمنوگلوبولین برای اتصال به
پذیرندههای سلولهای اپیتلیال روده ویا اتصال فیزیکی ایمنوگلوبولین به
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باکتریهای بیماریزا در لومن روده میباشد .بدین ترتیب آلودگی میکروبی
آغوز در جذب آنتیبادیهای موجود در آن تداخل ایجاد خواهد کرد(.)18
استفاده از مواد شیمیایی و نگهدارندهها یکی از راههای کنترل تخمیر
نامطلوب آغوز است که در افزایش پذیرش آغوز توسط گوساله نقش دارد .با
توجه به اهمیت رشد نامطلوب باکتریها در کاهش جذب آنتی بادی موجود
در آغوز ،لذا جهت تغذیه گوساله با آغوز اضافی استفاده از روشی مناسب و
ســاده جهت نگهداری آغوز اضافی ضروری به نظر میرسد .هدف از انجام
این مطالعه بررســی تأثیر اســیدهای آلی شامل اســید پروپیونیک و اسید
فرمیک ،نگهدارنده ســوربات پتاسیم و تخمیر طبیعی در جلوگیری از رشد
شاخصهای میکروبی و محافظت از آنتی بادی  IgGبرای ذخیره سازی
کلستروم اضافی در یک دوره یک ماهه جهت تغذیه گوساله بوده است .

مواد و روش کار
تهیه آغوز :آغوز حاصل از شــیر دوشــی اولیه بعد از زایمان  5گاو نژاد
هلشــتاین از دامــداری صنعتی واقــع در یزد بهطور مجــزا و در ظرفهای
استریل جمعآوری شد وتحت شــرایط مناسب دمایی و در مجاورت یخ به
آزمایشــگاه منتقل گردید .بعد از انتقال نمونه آغوز به آزمایشگاه ،نمونه در
حجمهای  250 mlتوسط مزور استریل در  4ارلن استریل تقسیمبندی شد.
تیمارها و تعداد تکرار :در این آزمایش چهار تیمار و در هر تیمار هم پنج
تکرار وجود داشت
آغوز تازه (شاهد)
آغوز با اسید پروپیونیک  % 0/3وزنی
آغوز با اسید فرمیک  % 0/3وزنی
آغوز با سوربات پتاسیم  % 0/3وزنی
آغوز با تخمیر طبیعی
آزمونهای میکروبی :نمونه آغوز تازه از لحاظ شــاخصهای میکروبی
شامل بار میکروبی کل ،اشرشیا کلی ،باکتریهای کلی فرم ،کپک ومخمر
مورد آزمون قرار گرفت .بعد از انجام تیمارهای ذکر شده کلستروم تازه جهت
تخمیر طبیعی در دمای ثابت  30 oCنگهداری شــد و کلسترومهای تیمار
شــده جهت تخمیر کنترل شــده در دمای یخچال نگهداری شد .سپس در
طــی روزهــای  20،10 ،1و  30بعد از تیمار ،هر کــدام از نمونهها از لحاظ
شــاخصهای میکروبی مورد آزمون قرار گرفتند تا روند رشد آنها در طی
 30روز پس از تیمار بررسی شود .برای آزمون میکروبی ابتدا در آزمایشگاه
رقتهای مختلف از آغوز مطابق با اســتاندارد ملی ایران شماره ()8923-5
تهیه شد.
شمارش بار میکروبی کل :شمارش بارمیکروبی کل با استفاده از محیط
کشــت()Q-LAB, UKا plate count skim milk agarو بــه روش
پورپلیت انجام شد و پس از 3روز گرمخانه گذاری در  30 oCطبق استاندارد
ملی ایران شماره  5484شمارش گردید.

شمارش اشرشیاکلی و کلی فرمها :شمارش اشرشیا کلی (محیطهای
کشــت) ()Q-LAB, UKا lauryl sulphate broth ،EC broth،
 Tryptone waterو کلــی فرمهــا ()BGB broth)( Q-LAB, UKبــا
استفاده از روش بیشــترین تعداد احتمالی( )MPNمطابق با استاندارد ملی
ایران شماره  5234و  2-5486انجام شد.
شــمارش کپک ومخمر :شــمارش کپک و مخمر با اســتفاده از روش
پورپلیت در محیط کشــت()Q-LAB, UKا YGCمطابق با استاندارد ملی
ایران شماره  10154انجام شد.
ســنجش آنتی بــادی  :IgGبرای ســنجش غلظت آنتیبادی  IgGاز
 Wheyاســتفاده میشــود تا کازئین بهعنوان عامل مزاحم حذف شود .به
منظور بررســی محتــوی آنتی بادی  IgGاز تســت آگار ژل ایمنودیفیوژن
( )SRIDاســتفاده شــد .در این روش از کیت  SRIDآماده وطراحی شده در
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران استفاده شد .پلیت آماده شامل آگارز با
غلظت مشخص و مقدار مشخصی از آنتیبادی ضد  IgGگاوی میباشد .در
این پلیت چاهکهایی با فاصله تقریبی  2 cmاز یکدیگر تعبیه شده است.
نمونههای اســتاندارد با دوتکرار و نمونههای  Wheyمربوط به هر تیمار با
رقت  1:50وهرکدام به مقدار 10میکرولیتر به ترتیب در چاهکها ریخته شد.
سپس پلیتها دردمای  37 oCبه مدت  24ساعت گرمخانهگذاری شدند و
قطر دایره رســوبی ناشی از تشکیل کمپلکس آنتیژن-آنتیبادی( )Rمورد
اندازهگیری قرارگرفت و مقدار  R2محاســبه شد .نمودار استاندارد بر اساس
مقادیر R2نمونههای اســتاندارد وغلظت آنها با اســتفاده از برنامه آماری
 Excelترسیم شد و معادله خط آن بهدست آمد .سپس مقادیر غلظت آنتی
بادی  IgGدر نمونههای آغوز با مشــخص بودن  R2در فرمول معادله خط
بهدست آمده از نمودار استاندارد قرار داده شد و غلظت آنتیبادی نمونهها بر
حسب  mg/mlتعیین شد .سپس مقادیر بهدست آمده در عکس رقت()50
تأثیر داده شد تا مقادیر واقعی آنتیبادی در نمونهها مشخص شود.
آنالیز آماری :اطالعات به دســت آمده توسط برنامه  Excelبایگانی و
دسته بندی شد .با توجه به پراکندگی زیاد دادههای میکروبی به منظور نرمال
کردن دادهها تبدیل لگاریتمی بر روی این دادهها انجام شــد و سپس برای
بررســی اثرات تیمارهای مختلف برروی تغییرات میکروبی و تأثیر تیمارها
بر محتوی آنتیبادی  IgGاز نرم افزار  SPSS17اســتفاده شد .آنالیز آماری
مقایســه دوتایی میانگینهای تغییرات میکروبی در روزهای مختلف یک
تیمار با توجه به یکســان بودن نمونه در روزهای مختلف از آزمونPaired
 ،Samples T testنــرم افزار 17.0 SPSSوســطح معنــیداری p>0/05
اســتفاده شد .آنالیز آماری مقایسه میانگینهای تغییرات میکروبی بین هر
تیمار با آغوز تازه با توجه به منشاء یکسان نمونه آغوز تازه وآغوز تیمار شده
با اســتفاده از آزمــون  ، Paired Samples T testنرم افزار17.0 SPSS
وســطح معنیداری  p>0/05انجام شد .آنالیز آماری مقایسه میانگینهای
تغییرات میکروبی در بین تیمارها با اســتفاده از آزمون General Liner
 Modelبــا  ،Repeated Measuresنــرم افــزار  17.0 SPSSوســطح

بررسی تأثیر نگهدارندهها بر روی ویژگیهای میکروبی کلستروم

معنیداری  p>0/05انجام شــد .جهت مقایسه بین تیمارها از روش LSD
اســتفاده گردید .به علت وابســتگی بین نوع تیمار و زمــان پس از تیمار با
شاخصهای آلودگی مورد ارزیابی ،از این روش استفاده گردید .آنالیز آماری
مقایســه دوتایی بین آغوز فاقد تیمار با هرکدام از آغوزهای تیمار شــده در
مقدار آنتی بادی  IgGبه روش Paired Samples T testومقایســه بین
تیمارها با یکدیگربا اســتفاده از  one way ANOVAبا روش  LSDنرم
افزار  SPSS17.0انجام شد.

نتایج
نتایج آمار توصیفی آغوز تازه فاقد تیمار :نتایج مربوط به ارزیابی کیفیت
میکروبی  5نمونه آغوز تازه از لحاظ شــاخصهای اشرشیاکلی ،کلی فرم،
کپک ومخمر ،شمارش میکروبی کل و همچنین غلظت آنتی بادی IgG
در جدول 1ارائه شده است.
بررســی نمونههای آغوز تیمار شده از نظر فاکتورهای میکروبی مورد
آزمــون در طــی روزهــای  20 ،10 ،1و  30پس از تیمــار :نتایج حاصل از
ســنجش شــاخصهای میکروبی در نمونههای آغوز تیمار شده (سوربات
پتاســیم ،% 0/3اســید پروپیونیک  ،% 0/3اســید فرمیک ،% 0/3و تخمیر
طبیعی) در روزهای20،10،1و 30بعد از تیمار در جدول  2ارائه شده است .در
این جدول مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانگین ،انحراف استاندارد ( )SDمربوط
بــه هر کدام از این شــاخصها در روزهای مختلــف و همچنین تیمارهای
مختلف بیان شده است.
مقایسه بین میانگینهای هر شــاخص میکروبی در روزهای مختلف
ن بار میکروبــی کل در روزهای
تیمارهــای متفاوت (مقایســه بین میانگیــ 
مختلف تیمارهای متفاوت) :نتایج جدول  2نشــان دهنده آن اســت که در
تیمارهای اســید پروپیونیک ،اسید فرمیک و سوربات پتاسیم بار میکروبی
کل در طی سی روز به صورت تدریجی افزایش یافته است ( ،)p >0/05در
حالیکه تخمیر طبیعــی در روز اول بعد از تیمار افزایش معنیداری را در بار
میکروبی کل نشــان میدهد و ســپس در طی روزهای  20 ،10و  30بعد از
تیمار این افزایش ادامه داشته است ( )p >0/05به گونهای که در پایان روز
 30باالترین بار میکروبی مربوط به تیمار تخمیر طبیعی بوده است .نمودار
میانگین تغییرات بار میکروبی در طی  30روز در تیمارهای مختلف در تصویر
 1آورده شده است.
مقایســه بین میانگین اشرشــیا کلی و کلی فــرم در روزهای مختلف
تیمارهای متفاوت :نتایج جدول  2نشــان میدهد که نگهدارنده ســوربات
پتاســیم در طی  30روز ذخیره ســازی کلســتروم مانع از افزایش معنیدار
باکتریهای کلی فرم و اشرشیا کلی شده است ( .)p<0/05اسیدهای آلی
فرمیک و پروپیونیک عالوه بر ممانعت از افزایش این باکتریها در کاهش
آنها نیز در طی ســی روز نقش داشــته اند ( .)p>0/05در حالیکه تخمیر
طبیعــی تا روز  10پس از تیمــار موجب افزایش معنیدار باکتریهای کلی
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جدول  .1نتایج شــاخصهای میکروبی در 5نمونه آغوز تازه فاقد تیمار (بر حســب
 )cfu/ml log10و غلظــت آنتــی بــادی ( IgGبرحســب )mg/mlا  :TCشــمارش بــار
میکروبی کل :EC ،اشرشیاکلی :CC ،کلی فرم :MY ،کپک و مخمر.
TC

EC

CC

MY

IgG

پارامتر میکروبی
نمونه1

5/69

1/44

1/87

2/00

61/70

نمونه2

6/90

2/04

2/90

2/47

65/63

نمونه3

5/77

1/43

1/69

1/90

61/50

نمونه4

5/92

1/30

1/84

1/69

54/72

نمونه5

4/43

2/04

2/60

2/30

58/20

میانگین

5/74

1/65

2/18

2/07

60/35

نمونه

فرم و اشرشــیا کلی شــده است و ســپس به دلیل باال رفتن اسیدیته آغوز
بــه دلیل تخمیر نامطلوب موجب کاهش معنــیدار این باکتریها گردیده
است( .)p >0/05نمودار میانگین تغییرات شاخصهای اشرشیاکلی و کلی
فــرم در طــی  30روز در تیمارهای مختلف به ترتیب در تصویر  2و  3آورده
شده است.
مقایســه بیــن میانگین کپک ومخمــر در روزهای مختلــف تیمارهای
مختلف :نتایج نشان میدهد تا روز  20پس از تیمار سوربات پتاسیم افزایش
معنیدار در تعداد کپک و مخمر مشاهده نشد( )p<0/05در حالیکه از روز
بیســتم تا سی ام کپک و مخمر شــروع به افزایش معنیدار نمودند که در
مقایســه با سایر تیمارها این افزایش آهســته تر بوده است .شاخص کپک
و مخمر در نمونههای تیمار شــده با اســید پروپیونیک و اســید فرمیک در
روزهای مختلف به تدریج افزایش یافته است در حالیکه در تخمیر طبیعی
ایــن افزایــش به صورت صعودی در روز اول پس از تیمار مشــاهده شــده
اســت( )p>0/05و این افزایش تا روز  20پس از تیمار ادامه داشــته است و
بعد از آن کاهش معنیدار در تعداد کپک و مخمر مشاهده شده است .نمودار
میانگین تغییرات شاخص کپک ومخمردر طی  30روز در تیمارهای مختلف
در تصویر  4آورده شده است.
مقایســه بین میانگین شــاخصهای میکروبی در روز1و 30هر تیمار
بــا میانگینهای شــاخصهای میکروبی آغوز تازه :مقایســه بین میانگین
شــاخصهای میکروبی در روز 1و  30هر تیمار با میانگین شــاخصهای
میکروبی اشرشیاکلی ،کلی فرم ،بار میکروبی کل و کپک ومخمر به تفکیک
در جدول 3آورده شده است.
شاخص میکروبی اشرشیاکلی :در مقایسه با آغوز تازه ،سوربات پتاسیم
مانع از افزایش تعداد اشرشــیا کلی در طی  30روز بوده است ( )p<0/05و
تیمار با اســید فرمیک و اسید پروپیونیک موجب کاهش معنیدار اشرشیا
کلی در طی  30روز گردیده اســت( .)p>0/05در تخمیر طبیعی در طی روز
اول افزایش معنیدار درتعداد اشرشیا کلی نسبت به آغوز تازه دیده شد ،اما
در طی  30روز نگهداری این تعداد به علت افزایش زیاد اســیدیته درحدی
کاهش یافته که کمتر از تعداد آن در آغوز تازه گردیده است()p>0/05
شــاخص میکروبی کلی فرم :تیمار با سوربات پتاسیم هیچ تأثیری در
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جدول .2میانگین شاخصهای میکروبی برحسب( )cfu/ml log10در نمونههای کلستروم تیمار شده(سوربات پتاسیم ،% 0/3اسید فرمیک ،% 0/3اسید پروپیونیک  % 0/3و تخمیر طبیعی
در طی روزهای  1 ،10 ،20و  30بعد از تیمار و میانگین غلظت آنتی بادی برحســب ()mg/mlا IgGبعد از روز  .30حروف غیرهمنام در هر ســتون نشــان دهنده تفاوت معنیدار در
سطح 0/05در بین میانگین روزهای مختلف هر شاخص میکروبی مربوط به یک تیمار میباشد .مقادیر حداکثر و حداقل در زیر میانگین در پرانتز آورده شده است :TC .شمارش
بار میکروبی کل :EC ،اشرشیاکلی :CC ،کلی فرم :MY ،کپک و مخمر ND: Not Detected،و * :انحراف استاندارد (.)SD
نوع تیمار کلستروم

شاخص و روز بعد از تیمار
تخمیر طبیعی

اسید پروپیونیک % 0/3

اسید فرمیک% 0/3

سوربات پتاسیم % 0/3

EC

روز1

5/64±0/ 48*a
()5/04 -6/18

2/18±0/62 a
()1/36 -3/04

1/43±0/56 a
()0/6 -2/04

1/28±1/028 a
()ND -2/88

EC

روز10

6/40±0/56
()6/04 -7/32

0/99±0/77 b
()0/36 -2/30

1/19±1/43 a
()ND -3/66

1/33±1/25 a
()ND -3/38

EC

روز20

3/28±1/01 c
()2/04 -4/87

0/84±1/02 b
()ND -0/67

0/967±1/15 a
()ND -2/96

1/19±0/86 a
()0/48 -2/63

EC

روز30

0/99±0/52 d
()0/48 -1/88

0/41±0/69 b
()ND -1/60

0/39±0/43 b
()ND -1/04

0/97±0/87
()ND -2/30

CC

روز1

6/19±0/65 a
()5/30 -6/86

2/89±0/61 a
()2/36 -3/90

2/54±0/48 a
()2/00 -3/30

2/03±0/56 a
()1/60 -3/00

CC

روز10

6/83±0/41 b
()6/48 -7/38

1/70±0/43 b
()1/30 -2/30

2/06±1/44 a
()ND -4/04

1/698±1/22 a
()0/48 -3/66

CC

روز20

3/73±0/99 c
()2/64 -4/95

1/42±0/37 c
()1/00 -1/95

1/65±1/13 b
()ND -3/18

1/83±0/74 a
()0/86 -2/90

CC

روز30

1/13±0/61 d
()0/48 -2/08

1/89±0/32 bc
()1/48 -2/36

0/95±0/57 b
()ND -1/48

1/47±0/96 a
()ND -2/63

MY

روز1

5/45±0/41 a
()5/00 -6/08

2/74±0/34 a
()2/30 -3/08

2/58±0/a54
()2/00 -3/48

2/35±0/38 a
()2/00 -2/95

MY

روز10

6/58±0/27 b
()6/30 -6/90

4/36±0/52 b
()3/70 -4/95

4/28±0/78 b
()3/48 -5/36

2/40±0/26 a
()2/18 -2/70

MY

روز20

7/73±0/27 c
()7/38 -8/48

5/84±0/66 c
()6/90 -6/78

4/83±0/87 c
()3/95 -5/95

3/78±0/47 b
()3/48 -3/95

MY

روز30

5/63±0/36 a
()5/30 -6/20

6/24±0/45 c
()5/70 -6/78

5/53±0/88 d
()4/45 -6/48

3/47±0/58 b
()2/78 -3/77

TC

روز1

8/81±0/72 a
()7/92 -9/93

5/66±1/03 a
()4/41 -6/73

5/33±0/78 a
()4/46 -6/41

5/13±0/76 a
()4/30 -6/34

TC

روز10

9/30±0/71 b
()8/34 -10/15

6/73±0/83 b
()5/95 -8/00

5/85±0/69 a
()5/00 -6/90

6/11±0/46 b
()5/70 -6/85

()5/70 -6/85

روز20

9/59±0/27 c
()9/30 -9/95

7/69±0/79 bc
()7/00 -8/94

6/72±0/68 b
()6/15 -7/8

8/13±0/59 c
()7/62 -82/85

TC

روز30

9/53±0/26 d
()9/20 -9/90

8/50±0/68 d
()7/75 -9/40

8/54±0/69 c
()7/78 -9/51

9/08±0/74 d
()7/95 -9/90

IgG

روز30

31/53±6/97
()25/70-41/53

27/97±6/87
()21/20 -38/56

36/05±9/54
()48/20 -24/70

49/27±11/44
()38/56 -61/70

کاهش تعداد کلیفرم نداشــته است اما از افزایش تعداد آن نیز ممانعت به

شاخص کپک ومخمر :در بین تیمارها فقط سوربات پتاسیم در مقایسه

عمل آورده اســت( )p <0/05در تیمار با اسید فرمیک و اسید پروپیونیک

با آغوز تازه مانع از افزایش معنیدار کپک و مخمر شــده اســت و فقط در

بین آغوز تازه و روز اول افزایشی معنیدار در تعدادکلیفرم دیده شد و سپس

روزهــای پایان دوره ذخیره ســازی مقدار کپک و مخمــر به طور معنیدار

تعداد آن کاهش یافت  ،به طوری در روز  30در مقایسه با آغوز تازه کاهش

افزایش یافت که در مقایسه با سه تیمار دیگر این افزایش ناچیز بوده است.

معنیداری در تعداد کلی فرم مشــاهده شــده اســت( .)p >0/05در فرآیند

شــاخص بارمیکروبی کل :همانگونه که در جدول  3نشــان داده شده

تخمیر طبیعی در طی روز اول افزایش معنیدار درتعداد کلیفرم نسبت به

اســت هیچ کدام از تیمارها در جلوگیری از افزایش بار میکروبی نمونههای

آغوز تازه دیده شد ،اما در طی  30روز نگهداری این تعداد به علت افزایش

تیمار شــده در طی  30روز نقشــی نداشــته اند و افزایش معنــیدار در بار

زیاد اسیدیته درحدی کاهش یافته که کمتر از تعداد آن در آغوز تازه گردیده

میکروبی کل مشاهده شده است (.)p >0/05

است (.)p >0/05

مقایسه بین میانگین تیمارها با یکدیگر (مقایسه بین میانگین تیمارها

بررسی تأثیر نگهدارندهها بر روی ویژگیهای میکروبی کلستروم
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جدول .3مقایســه بین میانگین مقادیرشــاخصهای میکروبی روزهای 1و  30هر کلســتروم تیمار شــده با کلستروم تازه و غلظت آنتی بادی  IgGدر روز 30پس از تیمار با کلستروم
تازه .حروف غیرهمنام در هر ســطر نشــان دهنده تفاوت معنیدار در ســطح0/05در بین میانگین کلســتروم تازه با روزهای 1و  30هر تیمار میباشد :TC .شمارش بار میکروبی کل،
 :ECاشرشیاکلی :CC ،کلی فرم :MY ،کپک و مخمر.
نوع تیمار
شاخصهای
میکروبی

کلستروم تازه

اسید پروپیونیک% 0/3

تخمیر طبیعی
روز1

روز 30

TC

5/74 a

8/ 81 c

9/53

d

a

اسید فرمیک% 0/3

روز1

روز 30

5/66

8/50

c

b

سوربات پتاسیم% 0/3

روز1

روز 30

روز1

روز 30

5/33

8/54

5/13

9/08

c

b

c

EC

1/65 a

5/64 c

0/99 b

2/18 a

0/41 b

1/43 a

0/39 b

1/28 a

0/97 a

CC

a

2/18

c

6/19

b

1/13

c

2/89

a

1/89

a

2/54

b

0/95

a

2/03

a

1/47

MY

a

2/07

c

5/45

c

5/63

b

2/74

c

6/24

b

2/58

c

5/53

a

2/35

b

3/48

63/35 a

IgG

-

-

31/ 53 c

-

27/97 c

36/05 b

-

a

49/27

جدول .4نتایج حاصل از آمار توصیفی مقدار آنتی بادی  IgGدر آغوز تازه وتیمار شده (مقادیر برحسب  mg/mlاست).
تیمار

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

تعداد نمونه

فاقد تیمار

54/70

65/70

60/4

4/15

5

تخمیر طبیعی

25/70

41/36

31/53

6/97

5

سوربات پتاسیم

38/56

61/7

49/27

11/44

5

اسید پروپیونیک

21/20

38/56

27/97

6/87

5

اسید فرمیک

24/70

48/20

36/05

9/54

5

از نظر شاخص میکروبی اشرشیا کلی) :نتایج حاصل از این مقایسه حاکی
ازآن است که تیمارها به ترتیب زیر در کاهش اشرشیاکلی نقش داشتهاند.
اسیدفرمیک> اسید پروپیونیک> سوربات پتاسیم>تخمیر طبیعی
مقایسه بین میانگین تیمارها از نظر شاخص میکروبی کلیفرم :نتایج
حاصل از این مقایسه حاکی ازآن است که تیمارها به ترتیب زیر در کاهش
کلیفرم نقش داشتهاند.
اسیدفرمیک> تخمیر طبیعی >سوربات پتاسیم ≥ اسید پروپیونیک
مقایســه بین میانگین تیمارها از نظر شــاخص کپــک ومخمر :نتایج
حاصل از این مقایسه حاکی ازآن است که تیمارها به ترتیب زیر در کاهش
کپک ومخمر نقش داشتهاند.
سوربات پتاسیم > اسید فرمیک ≥ اسیدپروپیونیک >تخمیر طبیعی
مقایســه بین میانگین تیمارها از نظر شاخص بارمیکروبی کل :نتایج
حاصل از این مقایسه حاکی ازآن است که تیمارها به ترتیب زیر در کاهش
بارمیکروبی کل نقش داشتهاند.
اسید فرمیک> اسیدپروپیونیک > سوربات پتاسیم> تخمیر طبیعی
بررسی نتایج حاصل از مقایسه آنتی بادی IgGدرنمونههای آغوز تازه
وتیمار شده :نتایج اولیه حاصل از اندازهگیری  IgGبا استفاده از کیت SRID
در نمونه آغوز فاقد تیمار و نمونههای آغوز تیمار شده بعد از  30روز از لحاظ
آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانگین،
انحراف معیار در جدول 4ارائه شده است
مقایسه بین میانگینهای تیمارها با آغوز فاقد تیمار از نظر مقدار :IgG
نتایج بهدست آمده از مقایسه بین میانگینها با آغوز فاقد تیمار ،نشاندهنده
آن اســت که به استثنای سوربات پتاسیم( )p <0/05بقیه تیمارها شامل

اسید فرمیک ،اســید پروپیونیک و تخمیر طبیعی موجب کاهش معنیدار
مقدار آنتیبادی  IgGشدند (.)p >0/05
مقایسه بین میانگینهای تیمارها با یکدیگر از نظر مقدار  :IgGنتایج
بهدست آمده از مقایسه بین میانگینها با یکدیگر ،نشاندهنده آن است که
تیمار سوربات پتاسیم کمترین تأثیر و اسید پروپیونیک بیشترین تأثیر منفی
در مقدار آنتی بادی  IgGداشتهاند.
نتایج حاصل از این مقایسه حاکی ازآن است که تیمارها به ترتیب زیر
در کاهش مقدار آنتی بادی  IgGنقش داشتهاند.
سوربات پتاسیم> اسیدفرمیک > تخمیر طبیعی ≥ اسید پروپیونیک

بحث
آغوز گاوی اولین شــیر تولید شده توسط غدد شیری در طی  24تا 72
ســاعت اولیه پس از زایمان میباشــد .آغوز به عنوان غذای حیات-بخش
در طی روزهای اول پس از تولد گوســاله نقش مهمی در رشــد جســمی و
تکامل سیســتم ایمنی بازی میکند ( .)1این ماده مغذی عالوه برداشــتن
مقــدار باالتــری از مــواد مغــذی و ایمنوگلوبولینها نســبت به شــیرگاو،
شــامل مقدار زیادی فاکتورهای رشــد و مواد زیستی فعال و ضدمیکروبی
(الکتوفرین ،پروستاگالندین ،الکتوپراکســیداز ،لیزوزیم و )...میباشد (.)7
اگرچه فاکتورهای ایمنی موجود در آغوز برای سالمتی بسیار مهم وضروری
هستند ،اما آلودگی میکروبی آغوز ممکن است تأثیر منفی بر روی فوائد آن
داشته باشد .این عوامل بیماریزا عالوه بر ایجاد بیماری ،در جذب آنتیبادی
در روده کوچــک به هنگام مصرف آغوز اختالل ایجاد میکنند .علل ایجاد
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تصویر .1تأثیر تیمارها(اسید پروپیونیک ،% 0/3اسید فرمیک ،% 0/3سوربات پتاسیم 0/3
 %و تخمیر طبیعی بر روی میانگین شمارش میکروبی کل( )log10در طی روزهای ،20
 1 ،10و  30پس از تیمار درمقایسه با کلستروم تازه.

تصویر .2تأثیر تیمارها(اسید پروپیونیک ،% 0/3اسید فرمیک ،% 0/3سوربات پتاسیم 0/3
 %و تخمیر طبیعی بر روی میانگین شمارش اشرشیاکلی( )EC()log10در طی روزهای
 1 ،10 ،20و  30پس از تیمار درمقایسه با کلستروم تازه.

تصویر .3تأثیر تیمارها(اســید پروپیونیک ،% 0/3اســید فرمیک ،% 0/3سوربات پتاسیم
 % 0/3و تخمیــر طبیعــی بــر روی میانگین شــمارش کلــی فــرم ( )CC( )log10در طی
روزهای  1 ،10 ،20و  30پس از تیمار درمقایسه با کلستروم تازه.

تصویر .۴تأثیر تیمارها(اســید پروپیونیک ،% 0/3اســید فرمیک ،% 0/3ســوربات پتاسیم
 % 0/3و تخمیر طبیعی بر روی میانگین شمارش کپک ومخمر ( )MY()log10در طی
روزهای  1 ،10 ،20و  30پس از تیمار درمقایسه با کلستروم تازه.

این اختالل ناشــی از رقابت بین باکتــری و ایمنوگلوبولین برای اتصال به

شــاخصهای میکروبی مهم و همچنین تأثیر این روشها بر محتوی آنتی

رســپتورهای سلولهای اپیتلیال روده ویا اتصال فیزیکی ایمنوگلوبولین به

بــادی  ، IgGتعداد  5نمونه آغوز گاو از نژاد هلشــتاین از دامداری صنعتی

باکتریهای پاتوژن در لومن روده میباشــد .بدین ترتیب آلودگی میکروبی

جمع آوری گردید و سپس نمونهها بعد از انجام تیمار در طی روز 20،10،1

آغــوز در جذب آنتیبادیهای موجود در آن تداخل ایجاد خواهد کرد (.)17

و30بعــد از تیمار از لحاظ شــاخصهای میکروبی اشرشــیاکلی ،کلیفرم،

باکتریهای آلوده کننده آغوز با تولید پروتئازها موجب تقلیب شدن و از بین

بارمیکروبــیکل ،کپکومخمر ،مورد آزمون میکروبی قرارگرفتند .ســپس

رفتن پروتئینهای آغوز میشــوند ( .)4لذا توجه به آلودگی آغوز با توجه به

رونــد تغییــرات میکروبی بین این روشها با یکدیگر و بــا آغوز اولیه مورد

اهمیت آن جهت تغذیه گوساله بسیار منطقی به نظر میرسد اما تحقیقات

ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از ذخیره سازی آغوز با مواد شیمیایی اسید

اندکی در رابطه با آلودگی میکروبی آغوز وجود دارد ( .)5در صنعت پرورش

فرمیک ،اسید پروپیونیک و نگهدارنده سوربات پتاسیم نشان داد که سوربات

گاوهای شیری تولید اضافی آغوز بعد از زایمان یکی از مشکالت به شمار

پتاسیم نقشی در کاهش باکتری اشرشیاکلی وکلیفرم نداشته است ،اما از

میآید و بخش اندکی از آغوز تولید شده به مصرف گوساله میرسد .بنابراین

افزایش تعداد آن نیز جلوگیری بهعمل آورده اســت .اســید فرمیک واسید

باقیمانده آغوز بهطور عمومی فاســد میشــود( .)13امروزه جهت نگهداری

پروپیونیــک هر دو در طــی  30روز در کاهش باکتری اشرشــیاکلی نقش

آغوز بهمنظور ذخیره غذایی دام ویا تجاری سازی برای مصارف انسانی در

داشتهاند و این به خاطر افزایش اسیدیته وکاهش  pHو در نتیجه حساسیت

مدت زمان کوتاه و یا طوالنی ،از روشهای مختلفی اســتفاده میشــود .در

باکتری اشرشیاکلی به  pHپایین میباشد .به طور میانگین  pHبین 4تا 4/5

این تحقیق به منظور سنجش تأثیر روشهای مختلف ذخیره سازی بر روی

بوده است .اسید فرمیک ،اسید پروپیونیک وسوربات پتاسیم نتوانستهاند از

بررسی تأثیر نگهدارندهها بر روی ویژگیهای میکروبی کلستروم
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آن را بــا جلوگیــری از تکثیر میکروبها حفظ نمــود ( .)6در فرآیند تخمیر

فقط در روزهای آغازین تا حدودی مانع افزایش بار میکروبی شدند .به علت

طبیعــی در ابتدا تا روز  10ســیر صعودی در تعداد اشرشــیا وکلیفرم وجود

ماهیت اسیدی اسید فرمیک واسید پروپیونیک وهمچنین مساعد بودن رشد

داشــت ،اما بعد از آن تا روز  30سیر نزولی در تعداد اشرشیا وکلیفرم وجود

کپک ومخمردر شــرایط اســیدی ،تعداد کپک ومخمر افزایش معنیداری

داشــت بهگونهای که در پایان روز  30تعــداد این باکتریها به کمتر از حد

درآغوزهای تیمار شــده با این دو ماده داشت .سوربات پتاسیم تا حد زیادی

اولیه قبل از تیمار رسیده بود .به نظر میرسد علت این پدیده کاهش  pHو

توانســته است از رشــد کپک ومخمر جلوگیری کند .عالوه براین تحقیق،

افزایش اسیدیته بوده باشد که به عنوان مشخصه منفی در رشد باکتریهای

 Naserianدر سال  1994به بررسی نقش اسید پروپیونیک با درصد وزنی

رودهای محســوب میشــود .بار میکروبی کل تــا روز  20در فرآیند تخمیر

 %1در محافظــت ازپروتئینهای آغوز در طــی  30روز نگهداری در دمای

طبیعی افزایش شــدید داشته بهگونهای که تا حدود  109- 1010باکتری در

ثابت  30oپرداخته است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است اسید

هر میلی لیتر مشــاهده شــد ،ولی بعد از آن به مقدار بسیار کمی کاهش در

پروپیونیک در کنترل روند تخمیر وحفاظت از پروتئینهای آغوز با جلوگیری

بار میکروبی وجود داشــت .در فرآیند تخمیر طبیعی به علت ایجاد محیط

از رشد باکتریها وتجزیه پروتئین به مواد ازته غیر پروتئینی ،نقش م ٔوثری

اســیدی افزایش در تعداد کپک ومخمرتا روز  10وجود داشــت سپس این

داشته است .در این تحقیق  pHدر طی  30روزتیمار تقریبًا برابر  4-4/5ثابت

تعداد در محدوده 105تا 106ثابت شد .بنابراین تخمیر طبیعی فقط درکاهش

بود و بنابراین اسید پروپیونیک توانسته است مانع از تخمیر نامطلوب آغوز

اشرشیاکلی وکلیفرم بعد از گذشت زمان و به دلیل افزایش اسیدیته نقش

در اثر رشد باکتریهاشود .در اثر تخمیر نامطلوب برخی از ترکیبات آغوز به

داشت اما نتوانسته از کاهش بار میکروبی وکپک ومخمر جلوگیری کند(.)12

صورت گاز از محیط خارج و باعث کاهش مواد جامد آغوز میشود ( .)13در

از ســوی دیگر در تحقیقی که از ســوی Saalfeldو همکارانش در ســال

ســال  Muller and smallcomb 1977نشــان دادند که افزودن مواد

 2013صورت گرفت مشخص شد که تخمیر آغوز در شرایط بیهوازی بعد

شیمیایی مانند اسید پروپیونیک واسید فرمیک( )%1از رشد کلیفرم در طی

از  14روز پس از نگهداری کلستروم موجب از بین رفتن اشرشیا کلی شده

14روز ذخیره سازی در دمای  32oجلوگیری میکند ( .)14در تحقیق دیگری

است اما تعداد باکتریهای الکتوباسیلوس افزایش یافت( .)16از سوی دیگر

که توسط Collingsو همکارانش در سال  2011انجام شد به بررسی تأثیر

دراین تحقیق به بررسی تأثیر تیمارها بر محتوی آنتیبادی  IgGپرداخته شد

اسید فرمیک در محافظت از آنتی بادی  IgGو بار میکروبی نمونه آغوز گاو

و با مقایسه مقدار آنتی بادی  IgGدر آغوز فاقد تیمار وآغوزهای تیمار شده

جهت تغذیه گوســالهها پرداخته شــد که در این تحقیق گزارش شده است

مشخص شد که فقط تیمار با ماده نگهدارنده سوربات پتاسیم تأثیر زیادی

که اســید فرمیک در کاهش بارکلی میکروارگانیســمها در آغوز تیمار شده

در کاهش وآسیب آنتیبادی  IgGنداشت .اما مقایسه بین تیمارها نشان داد

نسبت به آغوز تیمار نشده در طی  24ساعت پس از نگهداری تأثیر داشته

که اسید فرمیک نسبت به اسید پروپیونیک کمتر به ساختار آنتیبادی آسیب

اســت تعداد بار میکروبی در طی  24ساعت پس از نگهداری در آغوز تیمار

رسانده است Schipper .و همکارانش در سال  1981به بررسی اثر تخمیر

نشده  2×108و در آغوز تیمار شده  5/4×102بوده است و تعداد کلی فرم در

طبیعی ،اســید فرمیک ،اســید پروپیونیک بر روی غلظت آنتیبادی IgG

طی  24ساعت در آغوز تیمار نشده افزایش داشته در حالیکه در آغوز تیمار

پرداختند .نتایج حاصل از سنجش آنتیبادی نشان داد اسید فرمیک از روز

شــده با اسید فرمیک بعد از  24ساعت کلی فرم مشاهده نشده است()2که

 28به بعد موجب کاهش در غلظت ایمنوگلوبولین میگردد .درفرایند تخمیر

با نتایج بهدست آمده در این تحقیق ،در روز اول بعد از تیمار مطابقت دارد.

طبیعی در روزهای نخست کاهشی نسبتا خفیف در آنتیبادی  IgGدیده شد

 Thampsonو همکارش در ســال  1976در طی تحقیقی نشــان دادند

وسپس در مقدار ثابت باقی ماند ،اما اسید پروپیونیک از همان ابتدا موجب

افزودن اســید پروپیونیک میتواند موجب تاخیر در افزایش تعداد کلیفرم

کاهش آنتی بادی گردید و اینگونه نتیجهگیری شد که تیمارها به ترتیب

شــود ،اما فقط اســید پروپیونیک با درصد وزنی 1تا  % 1/5میتواند بهطور

اسید فرمیک> تخمیر طبیعی> اسید پروپیونیک در حفظ آنتیبادی IgG

م ٔوثری در کاهش رشــد باکتریهای کلیفرم در طی  28روز تخمیر نقش

م ٔوثر میباشــند واین نتیجه با نتایج بهدســت آمده در این تحقیق مطابقت

نیز در کاهش اشرشیاکلی و کلی فرم نقش داشته است .عالوه براین نشان

فرمالدهید واســید فرمیک  %1بر روی آنتیبادی  IgGدر آغوز گاو پس از

دادند که تعداد کپک بعد از  10روز از شروع تخمیر کاهش یافت ،اما تعداد

 4هفته بعد از تیمار و مقایســه با نمونه تیمار نشده پرداختند .نتایج بهدست

مخمر تا روز  21بعد از تخمیر نیزهمچنان به رشد خود ادامه داد ( )19که با

آمده نشان داد که اسید فرمیک موجب کاهش نسبتا زیاد در مقدار آنتیبادی

نتایج این تحقیق همخوانی دارد Kaya .و همکاران در سال  2003با بررسی

 IgG1وکاهش کمتر در  IgG2میشود ولی در نمونه تیمارشده با فرمالدهید

افزودن اسید فرمیک به آغوز ،به این نتیجه رسیدند که با اسیدی کردن آغوز

به طور نســبی تغییری در آنتیبادی ایجاد نشــد ( .)11با توجه به نتایج به

بالفاصله بعد از دوشش و نگهداری آن در یخچال میتوان ارزش تغذیهای

دست آمده به نظر میرسد برای نگهداری بهتر آغوز در مدت زمان طوالنی

داشته باشد در حالیکه در این تحقیق اسید پروپیونیک با درصد وزنی % 0/3

دارد( .)18همچنین  Mbuthiaو همکارانش در ســال  1998به بررسی اثر
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Abstract:

BACKGROUND: Colostrum is the first milk produced after birth and is particularly rich
in immunoglobulins, growth factors and antimicrobial peptides. Therefore, maintenance
and storage of bovine colostrum has always been considered due to benefits of colostrum for the calf. Microbial contamination of colostrum is a concern because it is thought
that bacteria in colostrum may interfere with passive absorption of colostral antibodies.
OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effects of chemical preservatives
and natural fermentation on quality and storage of colostrum. METHODS: Colostrum from
the first milking of five Holstein cows was stored separately. Then colostrum samples were
studied at days 1, 10, 20, and 30 of storage after treatment. All samples underwent microbiological culture for total plate count and detection of Escherichia coli, Coliforms, mold
and yeast. Then whey was provided from untreated and treated samples at the end of 30th
day and SRID (single radial immune diffusion) test was performed for assaying IgG antibody. Then the effect of treatments on colostrum antibody level was studied. RESULTS:
The results showed that potassium sorbate did not have a role in reducing E.coli and coliforms count. However, it has prevented an increase in E.coli and coliform count during 30
days. Formic acid and propionic acid reduced the number of E. coli and coliform (p<0.05).
In addition, the two organic acids promoted the growth of mold and yeasts compared with
potassium sorbate. Nonetheless, the mentioned three treatments did not have an important
role in reducing total count (p>0.05). The natural fermentation contributed to the decline
of E. coli and coliform count while total count increased one day after treatment compared
with other treatments, however among the treatments, formic acid and potassium sorbate
were more effective than propionic acid and natural fermentation treatment for maintaining hygienic quality of colostrum. The result of measuring IgG antibody indicated that
potassium sorbate has had more protective effect than other treatments. CONCLUSIONS:
The results exposed that potassium sorbate and formic acid are better than other treatments
to maintain colostrum quality with regard to increasing shelf life of colostrum.
Keyword: Bovine colostrum, bacterial contamination, propionic acid, potassium sorbate, formic acid,
IgG antibody

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Counts (log10 cfu/ml) of the microbial groups and IgG concentration (mg/ml) in five raw Bovine colostrum.
Table 2. Mean Counts (log10 cfu/ml) of the microbial groups in treated colostrum during different days after treatment and mean
IgG concentration (mg/ml) after 30th days.
Table 3. Comparison between Counts (log10 cfu/ml) of the microbial groups and IgG concentration (mg/ml) in raw colostrum with
treated colostrum after 1 and 30 days of storage.
Table 4. The results of the descriptive statistics of IgG concentration in row colostrum and treated colostrum (mg/ml).
Figure 1. Effect of storage method on mean Log10 TC (Total Count) in comparison with raw colostrum during 1, 10, 20 and 30 days after treatment.
Figure 2. Effect of storage method on mean Log10 EC (E.coli) in comparison with raw colostrum during 1, 10, 20 and 30 days after treatment.
Figure 3. Effect of storage method on mean Log10 CC (Coliform) in comparison with raw colostrum during 1, 10, 20 and 30 days after treatment.
Figure 4. Effect of storage method on mean Log10 MY (Mold and Yeast) in comparison with raw colostrum during 1, 10, 20 and 30
days after treatment.
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