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چکیده

زمینه مطالعه :ایمنی و سالمت گوساله تازه متولد شده به میزان دریافت ایمونوگلوبولینها از آغوز بستگی دارد که تیماردهی آغوز ممکن در
افزایش جذب آنها مؤثر باشد .هدف :در این پژوهش اثر حرارتدهی کنترل شده آغوز و افزودن آنتیبیوتیک به آن بر جذب ایمونوگلوبولینها و
شاخصهای سالمتی و عملکرد گوساله بررسی گردید .روش کار :مخزن آغوز از گاوهای چندشکم زایش تهیه و پس از اعمال تیمارها منجمد
گردید .تغذیه آغوز بالفاصله بعد از تولد گوســالهها آغاز و روزانه در ســه نوبت به مدت دو روز انجام شــد .دوازده گوساله نر هلشتاین در سه گروه
با آغوز تغذیه شــدند که شــامل )1 :آغوز خام (شــاهد) )2 ،آغوز حرارتداده شــده و  )3آغوز دارای اکسیتترأسایکلین بود که در قالب طرح کام ً
ال
تصادفی اعمال گردید .مصرف آغوز ،شیر و خوراک آغازین به صورت روزانه اندازهگیری شد .خونگیری در روزهای صفر 21 ،14 ،7 ،و  28از ورید
وداج انجام گرفت .نمره سالمتی و روانی مدفوع به صورت روزانه تعیین گردید .نتـایـج :نتایج نشان داد حرارتدهی آغوز باعث افزایش معنیدار
غلظت ایمونوگلوبولینها خون و بازده ظاهری جذب آنها شد ( .)p>0/01به طور میانگین ،حرارتدهی آغوز باعث افزایش  24درصدی در غلظت
ایمونوگلوبوبینها و افزایش  15درصدی در بازده جذب ظاهری آنها نسبت به گروه شاهد و با شدت کمتر نسبت به گروه آنتیبیوتیک شد .تفاوت
معنیدار بین گروههای تیماری در افزایش وزن ،زمان و وزن از شیرگیری ،زمان شروع و میزان مصرف خوراک آغازین مشاهده نشد .ضریب تبدیل
غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .تفاوت معنیدار بین گروههای تیماری در شمارش افتراقی سلولهای خون مشاهده نشد .نمره
مدفوع بین گروهها تفاوتی معنیدار نداشت ولی امتیاز سالمت با مصرف آغوز حرارتدیده افزایش و میزان وقوع اسهال کاهش یافت (.)p>0/05
نتیجـهگیـری نهایی :نتایج این تحقیق نشان داد که حرارتدهی کنترل شده آغوز روشی مؤثر و کاربردی برای افزایش جذب ایمونوگلوبولینهای
آغوز و کاهش وقوع اسهال در گوساله میباشد.
واژههایکلیدی :آغوز ،حرارتدهی ،آنتیبیوتیک ،ایمونوگلوبولینها ،عملکرد

مقدمه
ایمونوگلبولینهــا (آنتیبادیهــا) ،مولکولهای پروتئینی بزرگی هســتند
که گوســاله را در برابر بیماریهای مختلف محافظت میکنند ( .)1،12بدن
گوساله تازه متولد شده فاقد ایمونوگلبولینها الزم برای مقابله با بیماریزاهای
مختلف میباشد که باید آنها را به سرعت از آغوز دریافت نماید .مرگ و میر
ناشی از بیماریها در گوسالههایی بیشتر دیده شده که میزان ایمونوگلبولینها
است ( .)2،22،32مطالعات نشان داده که حرارتدهی آغوز
خون آنها پایین 

( .)14لــذا در رأســتای یافتــن راهکاری کاربــردی جهــت افزایش جذب
ایمونوگلوبولینهای آغوز به گوساله و همچنین با توجه به اینکه حرارتدهی
آغوز و افزودن آنتیبیوتیک هر دو باعث کاهش جمعیت بیماریزاها در روده
میشوند ،هدف این تحقیق بررسی کارآمدی حرارتدهی کنترل شده آغوز
بر جذب ایمونوگلوبولینها و شاخصهای سالمتی و عملکرد گوسالههای
هلشــتاین و مقایســه اثرات آن با افزودن آنتیبیوتیکهــای متداول مانند
اکسیتترأسایکلین به آغوز بود.

باعث افزایش جذب ایمونوگلوبولینهای آغوز ( )8،15،30و همچنین بازده
جذب غیرفعال آنها در روز نخســت تولد گوساله شده اســت (.)12،13،26
افزودن آنتیبیوتیکهایی مانند کلرتترأســایکلین ،اکسیتترأســایکلین و
پنیســیلین با کاهش جمعیــت بیماریزاها در روده کوچــک باعث افزایش
عملکرد رشد و کاهش مرگومیر گوسالهها شد ( .)1،2،7،33به نظر میرسد
ســموم تولیدی بیماریزاها باعث زودتر بسته شــدن منافذ روده و در نتیجه
کاهش جذب ایمونوگلوبولینهادر گوساله میشوند ( ،)8،9،10،22هرچند
 Elizondo-Salazarو  Heinrichsدر ســال 2009 bبیــان کردند که
اثرات مثبت حرارتدهی آغوز مســتقل از میزان باکتریهای آن میباشــد

مواد و روش کار
دوازده گوســاله نر هلشتاین تازه متولد شده که در بدو تولد دارای وزن
طبیعــی بودنــد ( )40/85±0/79 kgاز یــک گله گاو شــیری که همزمانی
فحلی شــده بود ،انتخاب شدند .با شــروع فصل زایش ،جمعآوری آغوز از
گاوهای چند شکم زایش آغاز و پس از تهیه مخزن کافی از آغوز ،تیمارهای
آزمایشــی روی آن اعمال و ســپس در بســتههای نایلونــی دو کیلویی در
دمای  -20°Cمنجمد شــدتا بعد از تولد گوســالهها به آنها خورانده شــوند.
آغوز مصرفی به ســه شکل )1 :آغوز خام (شاهد) )2 ،آغوز حرارتداده شده

*) نویسنده مسئول :تلفن 017-33225021 :نمابرEmail: farid.moslemipur@gmail.com 017-33224060 :
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و  )3آغوز دارای اکسیتترأســایکلین بــود که در قالب طرح کام ً
ال تصادفی

 :µمیانگین جامعه :αi ،اثر تیمار iام :βj ،اثر هفته jام

اعمال شــدند .برای حرارتدهی کنترل شــده آغوز از بنماری به مدت 30

 :αβijاثر متقابل تیمار و هفته

دقیقه در دمای  63°Cاستفاده شد .آنتیبیوتیک اکسیتترأسایکلین به میزان

( :)εkiخطای تصادفی حاصل از تکرار در داخل تیمار

 100mgدر هر بســته مورد استفاده قرار گرفت ( .)1،35گوسالهها را از بدو

 :έijkخطای باقیمانده

در جایــگاه انفرادی نگهداری کــرده که طی این مدت مراقبتهای اولیه و

ســایر دادهها در قالب طرح کام ً
ال تصادفی و رویه  ANOVAنرمافزار

تأییدیه ســامت صورت گرفت .تغذیه آغوز بعد از یخگشــایی تدریجی آن

آمــاری  SASتجزیه و تحلیل شــدند و برای مقایســات میانگین از آزمون

تا دمای ،39 °Cبه وســیله بطری دارای سرپستانک سه وعده در روز برای

حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر ســطح خطای پنج درصد استفاده گردید.

دو روز متوالی انجام شــد .از روز هفتم ،خوراک آغازین در اختیار گوسالهها

مدل آماری بدین شرح میباشد:

قــرار گرفت و میزان مصرف و زمان شــروع مصرف آن ثبت گردید .میزان

Yij = µ + αi + εij

مصــرف خوراک آغازین از تفاضــل مقدار خوراک عرضه شــده و خوراک

 :µمیانگین جامعه :αi ،اثر تیمار iام :εij ،خطای آزمایشی

باقیمانده محاســبه گردید .خونگیــری در روزهای صفر (بــدو تولد و بدون

نتایج

مصــرف آغــوز) 21 ،14 ،7 ،و  28بعــد از تولــد از ســیاهرگ گردنی انجام
گرفــت که یک نمونــه به صورت خون کامل برای آزمایش خونشناســی
و دیگری برای تهیه ســرم جهــت اندازهگیری غلظت ایمونوگلوبولین  Gو
پروتئین تام خون اســتفاده گردید .غلظت ایمونوگلوبولین Gخون به روش
ایمیونوتوربیدیمتری ( )Immunoturbidimetryو با اســتفاده از کیت
( Cobas Integraشــرکت  ،Roche-diagnosticsسوئیس) در طول
موج  )13،17( 400-800nmو غلظت پروتئین تام به روش اسپکتروفتومتری
( )Spectrophotometeryو به کمک کیتهای شــرکت پارس آزمون
(ایران) تعیین شــد .برای محاســبه بازده ظاهری جذب ایمونوگلوبولینها
در روز هفتــم ،ابتــدا غلظت آنها در آغوز به روش ایمیونودیفوژن شــعاعی
( )Radial Immunodiffusionتعییــن شــده و ســپس از فرمول زیر
استفاده گردید ( .)8،18غلظت ایمونوگلوبولینها در نمونه آغوز استفاده شده
در این تحقیق 65/6mg/mL ،بود که بیش از حداقل غلظت مؤثر توصیه
شده برای آغوز میباشد ( .)3بازده ظاهری جذب ایمونوگلوبولینها از فرمول
زیر به دست آمد.
بازده ظاهــری جذب ایمونوگلوبولینها= وزن گوســاله ( ×)kgغلظت
 IgGخون (/0/092 ×)mg/mLمیزان IgGکل مصرفی ()kg
نمــره مدفوع ( )Fecal pointبر اســاس روش پنج نمــرهای و امتیاز
سالمتی ( )Health scoreبر اساس روش چهار نمرهای به صورت روزانه
تا پایان تحقیق تعیین گردید ( .)23به طور خالصه ،نمره مدفوع بر اســاس

ال آبکی تا کام ً
قوام فیزیکی مدفوع از کام ً
ال سفت در پنج حالت کیفی تعیین
میگردد .امتیاز سالمتی بر اساس میزان هوشیاری گوساله و تحرک آن به
چهار نمره تقسیم میشود.
دادههــای مربوط به غلظت ایمونوگلوبولینهــا و پروتئین تام خون در
قالب طــرح اندازهگیریهای مکرر و رویــه  Mixedنرمافزار آماری SAS
نسخه  9/1در سال  2003تجزیه و تحلیل شده و مقایسات میانگین با آزمون
توکی در سطح خطای  ٪5انجام شد .مدل آماری به شرح زیر میباشد:
Yijk = µ + αi + βj + αβij + εk(i) + έijk

مصــرف آغــوز :همانطور که در جدول  1نشــان داده شــده اســت اثر
تیمارهای آزمایشی بر مصرف آغوز گوسالهها معنیدار بود ( .)p=0/017بین
مصرف آغوز حرارت دیده و آغوز خام (شاهد) تفاوت معنیدار مشاهده نشد
ولی مصرف آغوز در این دو گروه نسبت به گروه دارای آنتیبیوتیک به طور
معنیدار بیشــتر بود .میزان مصرف آغوز نســبت به وزن تولد ( )٪نیز تحت
تأثیر تیمارهای آزمایشی بود ( )p=0/081و در گروههای آغوز حرارت دیده و
آغوز خام به طور معنیدار از گروه دارای آنتیبیوتیک بیشتر بود .مشاهدات
عینی در زمان تغذیه آغوز به گوسالهها حاکی از کاهش خوشخوراکی آغوز
دارای آنتیبیوتیک بود.
شاخصهای ایمنی و گلبولهای خون :نتایج نشان داد که اثر تیمارهای
آزمایشــی بر غلظــت ایمونوگلوبولینهای خون گوســالهها معنــیدار بود
( )p>0/01بــه طوری که غلظت ایمونوگلوبولینهای خون گوســالههای
تغذیه شــده با آغوز حرارت دیده به طور معنــیدار در روزهای  21 ،14 ،7و
 28بعد از تولد نسبت به گروه شاهد و گروه دارای آنتیبیوتیک بیشتر بود .به
طور میانگین ،غلظت ایمونوگلوبولینها در این گروه ،نزدیک به  ٪24بیشتر
از گروه شاهد بود (تصویر .)1
نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت پروتئین تام خون
گوســالهها نیز معنیدار بــود ( ،)p>0/05به طوری کــه تیمار حرارتدهی
کنترل شده آغوز باعث افزایش معنیدار غلظت پروتئین تام خون گوسالهها
نسبت به گروه شاهد و گروه دارای آنتیبیوتیک شد .تفاوت بین گروه شاهد
و گروه دارای آنتیبیوتیک معنیدار نبود (تصویر .)2
اثر تیمارهای آزمایشی بر بازده ظاهری جذب ایمونوگلوبولینها به خون
گوســالهها معنیدار بود ( )p>0/05به طوری که تیمار حرارتدهی کنترل
شــده آغوز باعث افزایش این شــاخص نسبت به گروه شاهد و گروه دارای
آنتیبیوتیک شــد (به ترتیب  26/26در مقابــل  22/88و  .)٪22/18تفاوت
معنیدار بین گروه شاهد و گروه دارای آنتیبیوتیک مشاهده نشد.
مطالعات خونشناســی نشــان داد که بین گروههــای تیماری تفاوت

بهبود جذب ایمونوگلوبولینها با حرارتدهی کنترل شده آغوز
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جــدول  .1میانگیــن مصــرف آغــوز در دو روز اول و درصد مصرف آن بــه وزن تولد
گوسالهها در گروههای تیماری )abc( .در هر ردیف ،میانگینهای دارای حروف متفاوت
از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/05د :SEMمیانگین خطای استاندارد.
متغیر

SEM

تیمار
شاهد

حرارتدهی

آنتیبیوتیک

مصرف آغوز ()kg

13/00 a

12/50a

10/50 b

0/33

وزن تولد ()kg

42/11

40/63

40/78

1/28

مصرف آغوز به وزن
تولد ()%

30/47

29/28

25/76

0/71

a

b

a

جــدول  .2میانگین بازده ظاهری جذب ایمونوگلوبولینها و تراکم گلبولهای ســفید
و قرمز خون گوســالهها در گروههای تیمــاری )abc( .در هر ردیف ،میانگینهای دارای
حــروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارنــد (.)p>0/05ر :SEMمیانگین
خطای استاندارد.
متغیر

SEM

تیمار
شاهد

حرارتدهی

آنتیبیوتیک

بازده ظاهری جذب
ایمونوگلوبولینها()%

22/88 b

26/26a

22/18 b

1/74

گلبولهای سفید خون
()103×/m3

11/02

10/77

10/35

0/52

گلبول قرمز خون ()10×/m3

8/45

9/26

8/39

0/61

جــدول  .3میانگین مصرف خــوراک آغازین ،افزایش وزن ،ضریــب تبدیل غذایی و
مصرف شــیر در کل دوره تحقیق و زمانهای از شــیرگیری و مصرف خوراک آغازین
گوسالهها )*( .اختالف آماری معنیدار بین میانگینها مشاهده نشد (.)p<0/05ر:SEM
میانگین خطای استاندارد.
متغیر

SEM

تیمار
شاهد

حرارتدهی

آنتیبیوتیک

مصرف خوراک آغازین در کل
دوره ()kg

28/5

28/15

27/74

2/73

افزایش وزن بدن در کل دوره ()kg

15/6

14/77

15/97

0/97

ضریب تبدیل غذایی در کل دوره

1/85

1/92

1/72

0/16

مصرف شیر ()kg

206/25

202/25

200/75

25/13

زمان از شیرگیری (روز بعد از تولد)

54/75

54/25

54/25

7/58

وزن از شیرگیری ()kg

56/22

57/45

54/09

1/96

اولین مصرف خوراک آغازین ()g

14/82

14/86

15/05

1/13

زمان شروع مصرف خوراک آغازین
(روز بعد از تولد)

11/50

11/25

11/50

0/75

جدول  .4میانگین نمره مدفوع و امتیاز سالمت گوسالهها در کل آزمایش در گروههای
تیماری )abc( .در هر ردیف ،میانگینهای دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف
معنیدار دارند (.)p>0/05د :SEMمیانگین خطاهای استاندارد.
متغیر

تیمار
شاهد

حرارتدهی

آنتیبیوتیک

1/91

1/87

2/06

0/13

3/56

3/82

3/61

0/16

نمره مدفوع
امتیاز سالمت

SEM

b

a

b

معنیدار در تراکم گلبولهای ســفید و قرمز خون در سن  28روزگی وجود
نداشت (جدول  .)2بیشترین تراکم گلبول قرمز و سفید به ترتیب در گروههای
آغوز حرارتدهی شده و گروه شاهد مشاهده شد.
شــاخصهای عملکــردی :همان طــور که در جدول  3دیده میشــود

تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک آغازین ،افزایش وزن بدن و ضریب
تبدیــل غذایی از تولد تا از شــیرگیری گوســالهها تأثیر معنیدار نداشــتند
( .)p<0/05زمــان و وزن از شــیرگیری و همچنین ،میزان و زمان شــروع
مصرف خــوراک آغازین تحــت تأثیر تیمارهای آزمایشــی قــرار نگرفت
(.)p<0/05
شــاخصهای ســامت :همان طور که در جدول  4مشــاهده میشود
تیمارهای آزمایشی تأثیر معنیدار بر نمره مدفوع و امتیاز سالمت گوسالهها
در کل دوره تحقیق نداشــت ( ،)p<0/05البته تیمــار حرارتدهی آغوز به
تنهایی توانست امتیاز سالمت گوسالهها را به طور معنیدار نسبت به سایر
گروهها افزایش دهد .تعداد دفعات بروز اسهال که نیاز به درمان داشت نیز در
گروه تیمار حرارتدهی آغوز از لحاظ عددی کمتر بود.

بحث
همان طور که در جدول  1بیان شد ،افزودن آنتیبیوتیک به آغوز باعث
کاهش خوشــخوراکی آن برای گوسالهها شد .این کاهش خوشخوراکی در
مطالعه دیگری توســط  Moslemipurو همکاران در سال  2014که به
آغوز مکمل پریبیوتیک اضافه شده بود نیز مشاهده گردیده است ( .)29با
توجه به اینکه اختالف وزن زنده تولد گوسالهها در گروههای تیماری اختالف
معنیدار نداشــته ولی کاهش مصرف آغوز در گروه دارای آنتیبیوتیک به
حدی بود که باعث کاهش نسبت مصرف آغوز به وزن بدن گردید.
نتایج این تحقیق نشــان داد که تیمار حرارتدهی کنترل شــده آغوز
باعث افزایش غلظت ایمونوگلوبولینهای خون گوســالهها در روزهای ،7
 21 ،14و  28بعد از تولد نسبت به دو گروه دیگر شد (تصویر  .)1همچنین،
بازده ظاهری جذب ایمونوگلوبولینها نیز با حرارتدهی کنترل شــده آغوز
افزایش چشــمگیر داشت (جدول  .)2به طور کلی ،جذب ایمونوگلوبولینها
به عواملی مانند زمان ،روش و میزان آغوز استفاده شده ،نژاد ،سن و حضور
مادر در کنار گوســاله و همچنین ،شــرایط روده گوساله بستگی دارد که در
این بین غلظــت ایمونوگلوبولینها و حجم آغوز خورانده شــده مهمترین
میباشــند ،اما تیماردهی آغوز نیز ممکن اســت بر میزان جذب مؤثر باشد
( .)6،8،32تحقیقات نشــان داده که حرارتدهــی زیاد آغوز باعث تخریب
شــود و باید دمایی انتخاب شود که کمترین صدمه به
پروتئینهای آنمی 
ایمونوگلوبولینها وارد شــود .همچنین ،باید آغوزی انتخاب شود که بیش
از  60mg/mLایمونوگلوبولیــن داشــته باشــد ( Godden .)3و همکاران
در ســال  2006نشــان دادند که هرچند حرارتدهی ممکن اســت میزان
ایمونوگلوبولینهــا را در آغوز کم کنــد ،اما میزان جذب را افزایشمیدهد
( .)17تحقیقــات صورت گرفته روی اثــر حرارتدهی و منجمد کردن آغوز
نشان داد که این فرایندها باعث کاهش کازئینها ،الکتوز ،چربی و نمک آن
شده که میتواند از دالیل افزایش توان رقابت ایمونوگلوبولینها برای جذب
بیشتر باشد ( .)11از طرفی Elizondo-Salazar ،و  Heinrichsدر سال
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( .)8،10،13،16،17،21،28نتایج مشــابهای دربــاره اثر مثبت حرارتدهی
آغــوز (در دمای 56 oCبه مدت  30دقیقه) بر افزایش شــاخصهای ایمنی
توسط  Fernandezو همکاران در سال 2006در بزغالهها ذکر شده است
( Elizondo-Salazar .)15و  Heinrichsدر ســال 2009bبیان کردند
که حرارتدهــی آغوز باعث افزایش غلظــت ایمونوگلوبولینهای خون و
بازده ظاهری جذب آنها در گوســاله میشود که این تأثیر مستقل از میزان
باکتریهای بیماریزا در آغوز میباشد (.)14
یک نکته قابل تأمل در خصوص عدم افزایش غلظت ایمونوگلوبولینها
و بــازده جذب ظاهری آنها در گوســالههایی که آغــوز دارای آنتیبیوتیک
مصــرف کردند (جــدول  ،)1مصرف کمتر آغوز ،چــه از نظر مقداری و چه

تصویــر  .1میانگین و خطای اســتاندارد غلظــت ایمونوگلوبولینهای خون گوســاله
در گروههــای تیمــاری در زمانهای مختلــف خونگیری )abc( .در هــر روز خونگیری،
میانگینهای دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/05
آنتی بیوتیک
حرارت دهی
شاهد

بــه صورت درصدی از وزن بدن ،در این گروه میباشــد .با توجه به فرمول
بازده جــذب ظاهری ایمونوگلوبولینها ،میزان جــذب آنها تابعی از میزان
مصرف آغوز و غلظت ایمونوگلوبولینها در آغوز مصرفی میباشد ،بنابراین
با توجه به اینکه همه گروهها از منبع آغوز یکسان استفاده کردند ولی مقدار
مصرف آغوز و درصد آن نســبت بــه وزن تولد در گروه دارای آنتیبیوتیک
کمتر از گروه شاهد و گروه آغوز حرارتدهی شده بود ،بازده جذب ظاهری
ایمونوگلوبولینها در گروههای حاوی آنتیبیوتیک کاهش نشان داد.
افزایــش بازده ظاهری جذب ایمونوگلوبولینهــا در گروه آغوز حرارت
دیده مشــابه با نتایج حاصل از برخی تحقیقات گذشته بود ( .)12،13،17از
آنجایی که تیمار حرارتدهی کنترل شــده در تحقیق حاضر تغییر معنیدار
بــر غلظت ایمونوگلوبولینهــای آغوز ایجاد نکرد ،بنابرایــن افزایش بازده

ظاهری جذب صرفًا بیانگر افزایش فرایند انتقال غیرفعال ایمونوگلوبولینها
در روده کوچک میباشــد .هرچند برخی مطالعات بیانگر اثر مثبت افزودن
تصویر  .2میانگین و خطای اســتاندارد غلظت پروتئین تام خون گوساله در گروههای
تیماری در زمانهای مختلف خونگیری )abc( .در هر روز خونگیری ،میانگینهای دارای
حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند ( .)p>0/05شاهد
آنتی بیوتیک
حرارت دهی

 2009bبیان کردند که حرارتدهی آغوز باعث تغییر در خصوصیات فیزیکی
و غلظت ایمونوگلوبولینهای آن نمیشود ،بنابراین اثر مثبت حرارتدهی
میتواند ناشی از تأثیر آن بر ساختمان پروتئینی ایمونوگلوبولینها باشد (.)14
برخــی مطالعات نشــان دادنــد که حرارتدهــی آغوز میــزان جذب
ایمونوگلوبولینهــا را نســبت به آغوز خــام افزایش میدهــد ،که دالیلی
مختلف برای آن ذکر شــده است .حرارتدهی با افزایش نسبت مواد جامد
و کاهــش میزان آب باعث افزایش گرانروی آغوز شــده که فرصت جذب
ایمونوگلوبولینهــا را در روده کوچک بیشــتر میکنــد ( .)8،15همچنین،
حرارتدهی آغوز باعث کاهش جمعیت بیماریزاهای آن میشود که میتواند
از اثــر منفی آنهــا بر جذب ایمونوگلوبولینها بکاهد ،زیــرا عوامل بیماریزا
با تولید ســموم خود باعث التهاب دیواره روده و بســته شــدن منافذ جذب
ایمونوگلوبولینها در روزهای ابتدایی تولد میشوند .از طرف دیگر ،ترکیبات
تولیدی عوامل بیماریزای روده اثر رقابتی با ایمونوگلوبولینها در جذب دارند

آنتیبیوتیکهایی مانند کلرتترأسایکلین ،اکسیتترأسایکلین و پنیسیلین
به شــیر بر کاهش جمعیت بیماریزاها در روده کوچک و کاهش مرگومیر
گوسالهها بودند ( ،)1،2،7،33ولی تاکنون تحقیقی درباره تأثیر افزودن آنها
به آغوز بر جذب ایمونوگلوبولینها صورت نگرفته است ،هرچند در تحقیق
 Rasekhو همکاران در سال  2013تزریق درونماهیچهای اریترومایسین
در بدو تولد گوسالهها باعث افزایش غلظت ایمونوگلوبولینهای خون آنها
شد که میتواند ناشی از افزایش سرعت تخلیه شیردان و سرعت بخشیدن
در تحویل آنها به روده و فرصت بیشــتر برای جذب آنها باشــد ( .)31نتایج
این تحقیق نشان داد که استفاده از آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین تأثیری
بر غلظت ایمونوگلوبولینهای خون و بازده جذب ظاهری آنها نداشــت که
میتواند ناشی از مصرف کمتر آغوز و یا عدم تأثیر مثبت آنتیبیوتیکها بر
فرایند جذب ایمونوگلوبولینها در روده باشد.
همان طور که در تصویر  2مشاهده میشود ،حرارتدهی کنترل شده
آغوز باعث افزایش معنیدار پروتئین تام خون گوسالهها نسبت به دو گروه
دیگر تا سن  28روزگی شد که در برخی مطالعات گذشته نیز مشاهده شده
است ( .)1،13،21ایمونوگلوبولینها ،گلیکوپروتئینهایی با وزن ملکولی باال

بهبود جذب ایمونوگلوبولینها با حرارتدهی کنترل شده آغوز
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(Kdر 150تــا  )1000بوده کــه بخش عمدهای از پروتئینهای غیرکازئینی

به طور کلی نتایج این تحقیق نشــان داد که حرارتدهی کنترل شده

آغوز را تشکیل میدهند ( ،)3،4در نتیجه افزایش معنیدار سطح پروتئین تام

آغــوز (به مــدت  30دقیقه در دمای  )63°Cمیتوانــد باعث افزایش جذب

سرم خون گوسالههای تغذیه شده با آغوز حرارت دیده شده در تحقیق حاضر

ایمونوگلوبولینها در گوساله تازه متولد شده گردد .هرچند حرارتدهی کنترل

با افزایش جذب ایمونوگلوبولینها در این گروه مرتبط است.

شــده آغوز تأثیر معنیدار بر شاخصهای عملکردی نداشت ،ولی میتواند

بررسی تراکم گلبولهای ســفید و قرمز خون گوسالهها نشان داد که

وقوع اســهال را در تا زمان از شیرگیری کاهش دهد .همچنین ،استفاده از

تیمارهای آزمایشی تأثیر معنیدار بر تراکم آنها نداشت (جدول  )2که مشابه

تترأسایکلین در آغوز به علت کاهش خوشخوراکی نتوانست دریافت و انتقال

با نتایج مطالعه  Elizondo-Salazarو  Heinrichsدر سال  2009aبود

غیرفعال ایمونوگلوبولینها را در گوسالهها افزایش دهد .نتایج این تحقیق

( .)13از آنجایی که طی انجام تحقیق بیماری عفونی حاد مانند پنومونی و

برای اولین بار در کشــور ،حرارتدهی کنترل شده آغوز را به عنوان روشی

اسهال شــدید و یا عوارض هموراژیک مشاهده نشد ،عدم تفاوت معنیدار

مؤثر و کاربردی جهت افزایش ایمنی در گوسالهها توصیه مینماید.

بین گروهها منطقی به نظر میرسد.
همــان طور کــه در جدول  3مشــاهده میشــود ،حرارتدهی کنترل
شده آغوز و افزودن آنتیبیوتیک تأثیر معنیدار بر شاخصهای عملکردی
گوسالهها مانند مصرف خوراک آغازین ،افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل
غذایی ،زمان و وزن از شیرگیری و همچنین ،میزان و زمان شروع مصرف
خوراک آغازین نداشت .این نتایج با یافتههای سایر مطالعات درباره استفاده
از آغوز حرارت دیده مطابقت داشت ( .)12،14،21مطالعهای در خصوص اثر
افزودن آنتیبیوتیک بر آغوز بر شاخصهای عملکردی انجام نگرفته است،
هرچند مطالعات زیادی اثر مثبت آغوز ( )5،18و آنتیبیوتیک ()7،20،24،35
بر شاخصهای عملکردی گوسالهها را ذکر کردهاند .به نظر میرسد استفاده
بلندمدت از آنتیبیوتیکها در شیر میتواند بر بهبود شاخصهای عملکردی
گوساله مؤثر باشد حال آنکه در تحقیق حاضر صرفا دو روز به آغوز مصرفی
افزوده شده است.
همان طور که در جدول  4مشاهده میشود نمره مدفوع و امتیاز سالمت
گوسالهها در کل دوره تحقیق با حرارتدهی آغوز و یا افزودن آنتی بیوتیک
به آن تفاوتی با استفاده از آغوز خام (شاهد) نداشت .البته تیمار حرارتدهی
آغوز به تنهایی توانست امتیاز سالمت گوسالهها را به طور معنیدار نسبت به
سایر گروهها افزایش دهد .تعداد دفعات بروز اسهال که نیاز به درمان داشت
نیــز در گروه تیمــار حرارتدهی آغوز از لحاظ عــددی کمتر بود .اثر مثبت
تغذیه آغوز ( )33،34و آنتیبیوتیک ( )1،24،27،35در کاهش وقوع اسهال
به خوبی مشخص شده است ،هرچند به علت شیوه و مدت متفاوت استفاده
از آنها ،نتایج قابل مقایسه با یکدیگر نیستند .مطالعات گذشته کاهش تعداد
عوامل بیماریزا آغوز را در اثر حرارتدهی آن گزارش کردهاند (.)14،16،17
 Goddenو همکاران در ســال  2012نشان دادند که مصرف آغوز حرارت
داده شــده باعث کاهش در ابتال به بیماریها و وقوع اســهال در گوســالهها
میشــود که این میتواند ناشی از کاهش جمعیت بیماریزاهای در دستگاه
گــوارش و گردش خون و یا افزایش غلظت ایمونوگلوبولینها باشــد (.)16
کاهش وقوع اســهال در گروه تیمار حرارتدهی آغوز را میتوان ناشــی از
اثر محافظتی ایمونوگلوبولینهای آغوز در بروز اســهال پاتولوژیک دانست
(.)5،9،26،32

تشکر و قدردانی
شایســته اســت از دانشــگاه گنبــد کاووس به خاطر حمایــت مالی و
آزمایشــگاهی و آقایان مهندس فروزانمهر و مهنــدس روحالله قربانی به
خاطر کمک در انجام تحقیق تشکر و قدردانی گردد.
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Abstract:

BACKGROUND: The immunity and health of newborn calf are related to immunoglobulins uptake from colostrum where treatment of colostrum may improve the uptake.
OBJECTIVES: The purpose of this study was to investigate the effect of controlled heattreating of colostrum and antibiotic addition on immunoglobulins absorption, performance
and health parameters of calf. METHODS: The colostrum pool was prepared from multiparous dams and was frozen after the treatments. Colostrum was fed immediately after the
birth three times a day for 2 days. Twelve newborn Holstein calves were divided into three
treatment groups including 1) raw colostrum (control), 2) heat-treated colostrum, and 3)
colostrum with oxytetracyclin in a completely randomized design. Blood samples were
obtained in days 0, 7, 14, 21 and 28 via jugular vein. Health score and fecal point were
determined daily. RESULTS: Results showed that heat-treating of colostrum increased immunoglobulins uptake and their apparent efficiency of absorption (p<0.01), where a 24%
increase in blood immunoglobulins concentrations and a 15% in their apparent efficiency
of absorption were observed by heating the colostrum compared with control group and a
lower increase was observed compared with antibiotic group. No significant differences
were observed in weight gain, weaning time and weight as well as the amount and time of
beginning starter intake among groups. Feed conversion ratio did not affected by the treatments. There were no significant differences in blood cells counts among groups. Calves
fecal point was not affected by the treatments but health score was increased by using heattreated colostrum where scour incidence was reduced (p<0.05). CONCLUSIONS: Results
of the study showed that controlled heat-treating of colostrum is an effective and practical
method to improve immunoglobulins absorption and reduce scour incidence in calf.
Keyword: antibiotic, colostrum, heating, immunoglobulin, performance

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Means and percentage (% of BW) of colostrum intake at two initial days of claves in treatment groups.
Table 2. Means of calves immunoglobulins apparent efficiency of absorption and blood cells density in treatment groups. (abc) In each
row, means with different letters are statistically different (p<0.05). SEM: Standard Error of Means.
Table 3. Means of calves overall starter intake, weight gain, food conversion ratio and milk intake, and the times of weaning and
starter intake. (*) No significant differences were observed (p>0.05). SEM: Standard Error of Means.
Table 4. Means of calves overall fecal point and health score in treatment groups. (abc) In each row, means with different letters are
statistically different (p<0.05). SEM: Standard Error of Means.
Figure 1. Means and standard error of calves’ immunoglobulin concentrations in treatment groups at different blood sampling. (a,b,c)
In each blood sampling, means with different letters are statistically different (p<0.05).
Figure 2. Means and standard error of calves’ total protein concentrations in treatment groups at different blood sampling. (a,b,c) In
each blood sampling, means with different letters are statistically different (p<0.05).
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