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 مقدمه

هنگام و کافی آغوز با کیفیت باال به طور  مصرف زود

عامل مدیریتی در تعیین سالمت  مهمترینای به عنوان گسترده

 ,.Urie et alهای شیرخوار شناخته شده است )و بقای گوساله

ایمونوگلوبولین مادر از طریق روده کوچک در طی  (. جذب2018

د، گوینساعت اول پس از تولد، که به آن انتقال غیرفعال می 42

 زا تا زمانیهای بیماریبه محافظت از گوساله در برابر ارگانیسم

کند. عالوه بر کاهش خطر که سیستم ایمنی فعال شود، کمک می

 گرفتن، مزایای طوالنی ابتال به بیماری و مرگ و میر قبل از شیر

 ۀمدت مرتبط با انتقال غیرفعال شامل کاهش مرگ و میر در دور

پس از شیرگیری، بهبود نرخ سن اولین زایش، بهبود تولید شیر 

اول و دوم شیردهی و کاهش حذف در طول اولین  ۀدر دور

(. مزایای آغوز Faber et al., 2005شیردهی نشان داده شده است )

های محافظ و همچنین سطوح مونوگلوبولینممکن است به ای

باالی مواد مغذی و ترکیبات زیست فعال که رشد و نمو پس از 

 ,.Hammon et alکنند نسبت داده شود )زایمان را تحریک می

2013.) 

 01ها کمتر از سرم گوساله G اگر غلظت ایمونوگلوبولین

قدیم ، از ساعت پس از تولد باشد 24تا  42گرم در لیتر در سن 

 Failure of Passive) عنوان شکست انتقال غیرفعالبه )دیرباز(

Transferبر اساس این آستانه افزایش خطر  است که ( تعریف شده

(. با این حال، Windeyer et al., 2014مرگ و میر وجود دارد )

نیاز به ارزیابی مجدد دارد،  شکست انتقال غیرفعال این تعریف از

 ها را با سطوحخیر کاهش بیماری در گوسالهبطوری که مطالعات ا

ای مرتبط توصیف به طور فزاینده G سرمی ایمونوگلوبولین

(. اگرچه صنعت Furman-Fratczak et al., 2011اند )کرده

ایاالت متحده در چند دهه گذشته بهبود مستمری را  دامپروری

در مدیریت آغوز و گوساله نشان داده است، یک مطالعه ملی گاو 

درصد  6/01بر  شکست انتقال غیرفعال شیری اخیر گزارش داد که

گذارد، که نشان دهنده نیاز به های آزمایش شده تأثیر میگوساله

 ,.Urie et alهای مداوم برای بهبود مدیریت آغوز است )تالش

2018.) 

پردازد و این مقاله به بررسی روند آغوز و ترکیب آغوز می 

یک برنامه موفق مدیریت آغوز را مورد های کلیدی توسعه مولفه

های پایش را مورد بحث دهد. عالوه بر این، روشبحث قرار می

های دهد و اهداف جدیدی را برای ایمنی غیرفعال در گلهقرار می

 کند.شیری ارائه می

 

 کلستروژنز و ترکیب آغوز

آغوز گاو از مخلوطی از ترشحات الکتال و اجزای تشکیل 

 هایایمونوگلوبولین و سایر پروتئین خون، به ویژهدهنده سرم 

خشکی قبل از زایمان در پستان انباشته  ۀسرم، که در طول دور

(. این Foley and Otterby, 1978شوند، تشکیل شده است )می

های فرآیند چند هفته قبل از زایمان، تحت تأثیر هورمون

ان گام زایمشود و در هنالکتوژنیک از جمله پروالکتین شروع می

ترکیبات  (.Chen et al., 2016) شودبه طور ناگهانی متوقف می

ها، فاکتورهای رشد، ایمونوگلوبولین، لکوسیت مهم آغوز شامل

ها، عوامل ضد میکروبی غیر اختصاصی و مواد مغذی هورمون

است. غلظت بسیاری از این اجزا در اولین ترشحات پس از زایش 

 دوشش بعدی ششاست، سپس طی )اولین دوشش آغوز( بیشتر 

ه به تری کهای پایینیابد تا به غلظتبه طور پیوسته کاهش می

 Godden et) (0طور معمول در شیر وجود دارد، برسد )جدول 

al., 2019.) 

 هاایمونوگلوبولین

 M و ایمونوگلوبولین A، ایمونوگلوبولین Gایمونوگلوبولین 

درصد از  هفتدرصد و  پنجدرصد،  01تا  41به ترتیب تقریباً 

دهند که های موجود در آغوز را تشکیل میایمونوگلوبولین کل

را   Gدرصد از کل ایمونوگلوبولین 01تا  1G 41 ایمونوگلوبولین

(. اگرچه سطوح Larson et al., 1980دهد )تشکیل می

ایمونوگلوبولین در بین گاوها بسیار متغیر است، یک مطالعه 

، ایمونوگلوبولین Gغلظت ایمونوگلوبولین  گزارش داد که میانگین

A و ایمونوگلوبولین M گرم  2/2گرم در لیتر،  51به ترتیب  آغوز

(. Newby et al., 1982گرم در لیتر بود ) 0/2در لیتر و 

از جریان  1G و به طور خاص ایمونوگلوبولین Gایمونوگلوبولین 

 هایدهشود. گیرنخون از طریق غدد پستانی به آغوز منتقل می

های اپیتلیال آلوئولی پستان، مکانیسم انتقال، روی سلول

گیرند و تحت انتقال را از مایع خارج سلولی می 1Gایمونوگلوبولین 

گیرد و در نهایت به داخل ترشحات مجرا آزاد اندوسیتوز قرار می

های اپیتلیال آلوئولی بیان (. سلولLarson et al., 1980شود )می

احتمال زیاد در پاسخ به افزایش غلظت پروالکتین  این گیرنده، به

( Barrington et al., 1997کنند )در شروع شیردهی متوقف می

عمدتاً از  M و ایمونوگلوبولین A مقادیر کمتری از ایمونوگلوبولین

پستانی تشکیل  دها در غدسنتز موضعی توسط پالساسیت

ال شوند. اگرچه به خوبی مشخص نشده است اما انتقمی

دهد و ممکن است در محافظت نیز رخ می آغوز Eایمونوگلوبولین 

(. Thatcher et al., 1989های روده مهم باشد )اولیه در برابر انگل
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پس از جذب در گردش خون گوساله، مدت زمان مصونیت 

مادر بسیار متغیر است و تا حد زیادی  ایمونوگلوبولین غیرفعال از

 42مصرف شده و جذب شده در  ایمونوگلوبولین به کل توده

 ساعت اول زندگی بستگی دارد.

تواند تحت تأثیر آغوز میهای میزان از بین رفتن آنتی بادی 

های ویروسی فعال یا عوامل متعددی از جمله عفونت

  (.Chamorro et al., 2014واکسیناسیون باشد )

 (Godden et al., 2019) انتقالی و شیر کامل گاوهای هلشتاینترکیب آغوز، شیر  -0جدول 

  (یمانو سوم پس از زا دوم)دوشش  انتقالی یرش آغوز 

 یرش 3 2 0 پارامتر

 134/0 131/0 121/0 116/0 وزن مخصوص

 0/04 0/02 0/05 0/43 کل مواد جامد

 1/2 0/3 2/1 5/6 )%( یچرب

 0/3 0/1 2/4 1/02 )%( کل ینپروتئ

 1/4 4/3 3/2 4/2 )%( ینکازئ

 1/1 2/4 4/2 1/6 )%( ینآلبوم

 10/1 2/4 4/2 1/6 ها )%(یمونوگلوبولینا

 G 4/3 1/4 1/0 16/1 یمونوگلوبولین ا

 1/1 2/2 0/3 5/4 الکتوز )%(

 0/61 4/32 4/01 0/0 (µg/L) ینانسول

 52/1 45/1 01/1 00/0 خاکستر )%(

 03/1 01/1 01/1 46/1 )%( یمکلس

 A (µg/100 ml) 401 001 003 32یتامین و

 20/1 - - 40/0-40/1 (یچرب IU/g) D یتامینو

 01 16 56 42 (یچرب µg/g) E یتامینو

 B12 (µg/100 ml) 0/2 - 1/4 6/1 یتامینو

 4/1 - 4/1 4/1 (µg/100 ml) فولیک یداس

 1/4 - 3/4 4/4 (mg/100 ml) یکاسکورب یداس

 های مادرلکوسیت

هایی با منشاء مادری است. در آغوز تازه حاوی لکوسیت

ن ای( بیشتریهای تک هستهها )سلولگاو، ماکروفاژها و لنفوسیت

 Donovan etدهند )های آغوز مادر را تشکیل مینسبت لکوسیت

al., 2007.) از جمله های مختلف های آغوز مادر در گونهلکوسیت

شوند و های نوزادان میموش، گوسفند، خوک و گاو وارد بافت

های ایمنی نوزاد های مادر با پاسختغذیه آغوز حاوی لکوسیت

ای های تک هستهسلول (.Langel et al., 2015مرتبط است )

های مادری، شده با آغوز حاوی لکوسیتهای تغذیهخون گوساله

گی را هفت یکیمنی سلولی تا سن های اسازی پاسختوانایی فعال

هایی که با آغوز بدون لکوسیت تغذیه شده در مقایسه با گوساله

همچنین تفاوت  (.Reber et al., 2005بودند، توسعه داد )

ای خون در های تک هستهسازی سلولداری در درصد فعالمعنی

های مادری دریافت هایی که آغوز حاوی لکوسیتگوساله

هایی که با آغوز مادری بدون مقایسه با گوسالهکردند، در می

 Reberلکوسیت یا آغوز منجمد تغذیه شده بودند، مشاهده شد )

et al., 2008a.) 

های اکثر لکوسیت ، هر دوانجماد و عملیات حرارتی آغوز

های تک (. سلولDonovan et al., 2007د )نبرآغوز را از بین می

روزه تغذیه شده با آغوز حاوی  یکهای ای خونی در گوسالههسته

های یک روزه که آغوز های مادری، در مقایسه با گوسالهلکوسیت

طور اند، بهمنجمد یا آغوز بدون لکوسیت دریافت کرده

اسهال ویروسی گاوی واکنش  بیماری توجهی به ویروسقابل

در مقابل، هیچ تفاوتی بین  (.Donovan et al., 2007) دادندنشان 

 ژندر پاسخ به آنتی با آن مواجه نشده بودندکه  ییاهگوساله

ها دهد که در گوسالهمایکوباکتریایی وجود نداشت و این نشان می
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گیری شده به دنبال مصرف ژن اندازههای اختصاصی آنتیپاسخ

شود. های آغوز مادر به حافظه ایمنی خاص مربوط میلکوسیت

هایی که از آغوز نی در خوکهای ایمیید این موضوع، پاسختادر 

ها کردند، در صورتی که آنها تغذیه میمادری حاوی لکوسیت

طور شده واکسینه شده بودند، بهژن آزمایشعلیه آنتی

هایشان واکسینه نشده از زمانی بود که خانواده کمترتوجهی قابل

 .(Bandrick et al., 2014بودند )

های ایمنی گوساله پاسخهای آغوز به طور خالصه، لکوسیت

ها بعد بر ها یا سالدهند و این اثرات ممکن است ماهر مییرا تغی

سالمت و ایمنی گاو تأثیر بگذارد. با این حال، تا به امروز، اثرات 

های آغوز بر پیامدهای بهداشتی مهم به طور واضح لکوسیت

شناسایی نشده است، که ممکن است تا حدی به این دلیل باشد 

نی های آغوز بر ایمانجام تحقیقات برای بررسی اثرات لکوسیتکه 

و سالمت گوساله از نظر لجستیکی چالش برانگیز و پرهزینه است، 

های اخیر، گوساله های کافی برای ارائه تحلیل بنابراین آزمایش

های کوچک اما مهم سالمتی آماری مناسب برای شناسایی تفاوت

 .(Godden et al., 2019) اندرا نداشته

 مواد مغذی و عوامل غیر مغذی

ایمونوگلوبولین برای ایمنی غیرفعال، آغوز  عالوه بر 

همچنین حاوی مقادیر باالیی از مواد مغذی و عوامل بیولوژیکی 

 فعال غیر مغذی است که بلوغ و عملکرد دستگاه گوارش گوساله

میزان کل مواد  (.Hammon et al., 2013کند )را تحریک می

در آغوز دوشش اول و شیر کامل در گاوهای هلشتاین به جامد 

درصد گزارش شده  0/04درصد و  0/43ترتیب به طور متوسط 

 .(0است )جدول 

افزایش محتوای کل مواد جامد آغوز به افزایش بیش از  

برابری محتوای پروتئین آغوز نسبت به شیر نسبت داده  چهار

 قابل توجهی در محتوایشود که این امر به دلیل افزایش می

 ,Davis and Drackleyشود )ایمونوگلوبولین و کازئین ایجاد می

محتوای چربی خام آغوز گاو هلشتاین در دوشش اول  (.1998

درصد(  6/3درصد( نیز به طور قابل توجهی باالتر از شیر ) 5/6)

انرژی حاصل از چربی و الکتوز موجود در آغوز برای ترموژنز . است

ها و مواد دمای بدن حیاتی است. برخی از ویتامین و تنظیم

، E ، ویتامینA معدنی از جمله کلسیم، منیزیم، روی، ویتامین

، اسید فولیک، کولین و سلنیوم 12B کاروتن، ریبوفالوین، ویتامین

شوند های مناسب در آغوز گاو یافت مینیز در غلظت

(Przybylska et al., 2007.) 

ود در آغوز شامل فاکتورهای رشد، عوامل غیر مغذی موج 

ها و عوامل ضدمیکروبی غیراختصاصی ها، سیتوکینهورمون

شود. مهارکننده این موارد محدود نمی ههستند، اما فقط ب

برابر بیشتر از شیر  011تریپسین، که در آغوز با غلظتی تقریباً 

یب خرها در برابر تایمونوگلوبولین و سایر پروتئین شود، ازیافت می

کند. اجزای پروتئولیتیک در روده گوساله نوزاد محافظت می

زیست فعال با فعالیت ضد میکروبی شامل الکتوفرین، لیزوزیم و 

الیگوساکاریدها  (.Elfstrand et al., 2002الکتوپراکسیداز هستند )

 های اتصالهای رقابتی برای مکانممکن است به عنوان بازدارنده

زا ، گوساله را در برابر عوامل بیماریدر سطوح اپیتلیال روده

همچنین پیشنهاد  .(Przybylska et al., 2007محافظت کنند )

شده است که الیگوساکاریدهای آغوز ممکن است به عنوان 

ه های مفید مانند بیفیدوباکتریوم، ببستری برای میکروارگانیسم

 توسعه میکروبیوم روده کمک کنند، اگرچه این فرضیه به مطالعه

 (.Fischer et al., 2018بیشتر نیاز دارد )

فاکتورهای رشد در آغوز گاو شامل فاکتور رشد تبدیل 

، هورمون رشد و انسولین است. فاکتور رشد شبه 4-کننده بتا

دستگاه گوارش  آغوز ممکن است برای تنظیم رشد II و Iانسولین 

نوار های رشد مخاطی، آنزیم گوساله شیرخوار، از جمله تحریک

روده، و افزایش اندازه پرز، که منجر به  DNA ، سنتزمسواکی

 ,.Blum et alشود، کلیدی باشد )افزایش ظرفیت جذب می

2008.) 

یکی دیگر از عوامل جذاب و بالقوه مفید موجود در آغوز  

 هایها مولکول RNA باشند. میکرو ها RNA ممکن است میکرو

RNA توانند بیان ژن را ای هستند که میکوتاه و غیر کدکننده

-توانند یکی از روشدر سطح پس از رونویسی تنظیم کنند و می

دهی پس از زایمان از مادر به نوزاد را نشان های احتمالی سیگنال

دهد. اگرچه مطالعاتی برای توصیف اهمیت عملکردی آنها در 

ان های دیگر نشگوساله ها مورد نیاز است، تحقیقات اولیه در گونه

ها از آغوز توسط نوزاد،  RNA ه پس از جذب میکرودهد کمی

ممکن است در تمایز و توسعه عملکردی اپیتلیوم روده مهم باشند 

(Chen et al., 2016و همچنین می ) توانند نقش مهمی در بلوغ

این مواد  (.Izumi et al., 2014سیستم ایمنی نوزاد داشته باشند )

ای محافظت در برابر مغذی و عوامل غیر مغذی، همراه با مزای

بیماری، ممکن است به بهبود مصرف آغوز و بهبود رشد کمک 

(. تحقیقات بیشتری برای بررسی Faber et al., 2005کنند )

ژنتیک یا تأثیرات آغوز بر سالمت و عملکرد ریزی اپیمفهوم برنامه

 (.Hammon et al., 2013مدت و بلندمدت مورد نیاز است )کوتاه
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 مه موفق مدیریت آغوزاجزای یک برنا

ا هبرای دستیابی به انتقال غیرفعال موفقیت آمیز، گوساله

را در آغوز مصرف کنند و  Gایمونوگلوبولین  باید حجم کافی از

را وارد گردش خون خود  Gسپس بخش کافی از ایمونوگلوبولین 

 کنند. به منظور دستیابی به انتقال غیرفعال قابل قبول

در بیش از بایستی گرم در لیتر(،  01 < سرم G)ایمونوگلوبولین 

 Gایمونوگلوبولین  گرم 411تا  011ها حداقل درصد گوساله 01

 ,.Shivley et al)یابد  انتقالبالفاصله پس از تولد به گوساله 

(. اما برای انتقال غیرفعال عالی، که بعداً در این مقاله ارائه 2018

 ه تولیدکنندگان بایدزنند کخواهد شد، نویسندگان تخمین می

را در مدت کوتاهی پس از  Gایمونوگلوبولین  گرم 311بیشتر از 

 دهند.  انتقالتولد به گوساله 

ایمونوگلوبولین مصرفی، کیفیت  دو عامل اصلی مؤثر بر توده

 هایو حجم آغوز تغذیه شده است. عوامل مؤثر بر جذب مولکول

ن تغذیه آغوز سرعت اولی شاملایمونوگلوبولین در گردش خون 

 پس از تولد، آلودگی باکتریایی آغوز و وضعیت متابولیک گوساله

 (.Godden et al., 2019) هستند

 عوامل مرتبط با کیفیت و عملکرد آغوز

ای اگرچه مشخص شده است که آغوز دارای طیف گسترده

ایمونوگلوبولین  ای است، اما غلظتاز اجزای مهم ایمنی و تغذیه

G ای برای ارزیابی کیفیتدر آغوز به طور سنتی به عنوان نشانه 

 شود و آغوز با کیفیت دارای سطحآغوز در نظر گرفته می

گرم در لیتر است. سطح  11بیش از  Gایمونوگلوبولین 

تواند به طور چشمگیری در بین گاوها آغوز می Gایمونوگلوبولین 

مزرعه  012آغوز را از نمونه  4413ای که متفاوت باشد. در مطالعه

ایالت مورد آزمایش قرار داد، میانگین سطح  03در 

 2/55گرم در لیتر بود. در مجموع  4/52آغوز  Gایمونوگلوبولین 

گرم  11بیشتر از  Gها دارای سطح ایمونوگلوبولین درصد نمونه

 (.Shivley et al., 2018در لیتر بودند )

 نژاد

تواند یک ه نژاد میاند کمطالعات تطبیقی گزارش کرده

در یک  (.Guy et al., 1994عامل مؤثر بر کیفیت آغوز باشد )

ایمونوگلوبولین کل  مطالعه، گاوهای هلشتاین آغوزی با محتوای

 3/6درصد( تولید کردند که کمتر از گاوهای نژاد گرنزی ) 6/1)

درصد( بود  1/0درصد( یا جرسی ) 6/6) درصد(، براون سوئیس

(Muller et al., 1981.) 

 

 سن

اکثر مطالعات تولید آغوز با کیفیت باال را در گاوهای مسن 

حیوانات  ندهند و دلیل آن احتماالً بخاطر قرار گرفتگزارش می

های خاص تری در معرض پاتوژنمسن در مدت زمان طوالنی

و شیولی  ای توسطدر مطالعه (.Morin et al., 2001مزرعه باشد )

آغوز گاوهای شکم اول و دوم کیفیت آغوز  (،4104همکاران )

(، Gگرم در لیتر ایمونوگلوبولین  5/50و  4/53مشابهی داشتند )

تر کیفیت در حالی که آغوز گاوهای شکم سوم و گاوهای مسن

 (. Gگرم در لیتر ایمونوگلوبولین  3/43) باالتری داشتند

 تغذیه در دوره قبل از زایش

 اند که محتوایهمطالعات به طور کلی گزارش کرد

ایمونوگلوبولین آغوز تا حد زیادی تحت تأثیر محدود کردن تغذیه 

مان و . (Nowak et al., 2012گیرد )گاو قبل از زایش قرار نمی

ای که در طول ( گزارش کردند که تغذیه با جیره4106همکاران )

کند، اما از آن فراتر خشکی نیازهای انرژی را برآورده می ۀدور

 G، ایمونوگلوبولین تردر مقایسه با جیره حاوی انرژی باال رودنمی

. گذارددهد اما بر عملکرد آغوز تأثیری نمیآغوز را افزایش می

گاوهایی که سلنیوم و ( گزارش کردند 0006و همکاران )الکترا 

به صورت تزریقی دریافت کردند در مقایسه با گاوهایی  Eویتامین 

نداشتند، حجم بیشتری از آغوز  Eکه دریافت سلنیوم و ویتامین 

( گزارش 4106. همچنین آراگونا و همکاران )را تولید کردند

هفته قبل از زایش  2به مدت  نیکوتینیک اسیدکردند که مکمل 

 4/46به  4/53در آغوز از  G باعث افزایش غلظت ایمونوگلوبولین

تحقیقات بیشتری برای بررسی اینکه آیا و  .گرم در لیتر شد

قبل از زایش ممکن است بر عملکرد  ۀتغذیه در طول دور چگونه

اید بدهندگان پرورشو کیفیت آغوز تأثیر بگذارد، مورد نیاز است. 

 4140های شورای ملی تحقیقات ها را مطابق با دستورالعملجیره

 (.NASEM, 2021فرموله کنند )

 فصل زایمان

رابطه بین فصل و کیفیت یا حجم آغوز نامشخص است. 

اند که قرار گرفتن در چه برخی از مطالعات گزارش کردهاگر

ر تمعرض دمای باالی محیط در اواخر آبستنی با ترکیب پایین

آغوز A و ایمونوگلوبولین  Gآغوز از جمله غلظت ایمونوگلوبولین 

(، اما سایر مطالعات عکس آن Morin et al., 2001) مرتبط است

شده است که  گزارش (.Shivley et al., 2018اند )را گزارش کرده

تأثیر منفی استرس گرمایی بر کیفیت آغوز ممکن است با کاهش 

مصرف ماده خشک یا کاهش جریان خون پستان مرتبط باشد که 
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و مواد مغذی به  Gایمونوگلوبولین  منجر به اختالل در انتقال

 (.Nardone et al., 1997شود )پستان می

عملکرد آغوز تأثیر بگذارد، اگرچه فصل نیز ممکن است بر  

ای یک ساله بر این موضوع کمتر بررسی شده است. در مطالعه

گاو جرسی در تگزاس، عملکرد آغوز در ماه ژوئن  4111روی 

های پاییز و زمستان کاهش یافت باالترین میزان بود، اما در ماه

(Gavin et al., 2018.)  شاخص رطوبت در دمای پایین و دوره

ماه قبل و در زمان زایش هر دو ارتباط زیادی با  0کوتاه  نوری

کاهش عملکرد آغوز داشتند. محققان فرض کردند که دوره نوری 

کوتاه ممکن است تولید آغوز را به دلیل تأثیر آن بر مالتونین و 

هایی که در کلستروژنز نقش دارند، کاهش پروالکتین، هورمون

ای که دوره نوری حال، مطالعه (. با اینMorin et al., 2010دهد )

طور تجربی القا کرده بود، هیچ تأثیری از دوره نوری در طول را به

 مشاهده نشده استدوره خشکی بر کیفیت یا عملکرد آغوز 

(Gavin et al., 2018.) های کاهش تولیدکنندگان باید استراتژی

آنها  ههای قبل از زایش اتخاذ کنند و بگرما را برای گاوها و تلیسه

شود که آغوز منجمد را برای رفع نیازها در طول توصیه می

 (. et al.,Godden 2019مصرف کنند ) ترهای تولید آغوز کمماه

 نظارت در مزرعه برای انتقال غیرفعال

برنامه مدیریت آغوز یک گاوداری شیری یکی از معدود 

فرآیندها در دنیای سالمت حیوانات است که به راحتی قابل 

 .ارزیابی است و باید به طور معمول توسط دامپزشکان بررسی شود

گیری شده از طریق روش سرم اندازه G اگرچه ایمونوگلوبولین

استاندارد طالیی برای ارزیابی  (RID) ایمونودیفیوژن شعاعی

 شود، اما گرانها در نظر گرفته میانتقال غیرفعال در گوساله

ها در آزمایشگاه آزمایش نمونهقیمت است و به طور کلی نیاز به 

مانند پروتئین کل  پارامترها،سایر . (Weaver et al., 2000دارد )

اند و به راحتی در سطح مزرعه سرم، به طور گسترده تایید شده

ی گیرتر از اندازهشوند، همچنین مقرون به صرفهگیری میاندازه

 (.Elsohaby et al., 2019هستند ) G مستقیم ایمونوگلوبولین

 های سالم درپروتئین کل سرم از نمونه خون گوساله سطح 

روزگی ارزیابی  01ساعت پس از اولین تغذیه با آغوز تا سن  42

برداری ها زودتر نمونه(. هرچه نمونهWilm et al., 2018شود )می

 کننده جذبآوری شوند، نتایج با دقت بیشتری منعکسو جمع

تند. استفاده از یک رفرکتومتر نوری هس Gواقعی ایمونوگلوبولین 

گیری پروتئین کل سرم یا یک رفرکتومتر استاندارد برای اندازه

ها مناسب هستند، رایج است. دیجیتالی بریکس، که هر دوی آن

گرم در دسی لیتر و قرائت  1/1تا  1مقادیر رفرکتومتر نوری 

ری جلوگیدرصد به عنوان استاندارد برای  1/4تا  0/4بریکس از 

 Hernandez etشکست انتقال غیرفعال استفاده شده است )از 

al., 2016.)  

 کلی گیرینتیجه

مدیریت آغوز مهمترین عامل مدیریتی در تعیین سالمت و 

سال گذشته  41های خوبی در بقای گوساله است. اگرچه پیشرفت

انجام شده است، اما فرصت قابل توجهی برای بسیاری از 

های مدیریت آغوز شیری وجود دارد تا شیوهتولیدکنندگان گاو 

خود را بهبود بخشند و در نتیجه سالمت و عملکرد حیوانات را 

د بای دهندگانپرورشدر کوتاه مدت و بلند مدت بهبود بخشند. 

در چند ساعت اول زندگی، حجم کافی آغوز تمیز و با کیفیت را 

ائه با ارممکن است  نتایج چشمگیرها فراهم کنند. برای گوساله

چندین دفعه تغذیه و تغذیه طوالنی مدت از آغوز یا شیر انتقالی 

دست آید. اگر آغوز تمیز و باکیفیت ه پس از بسته شدن روده ب

های آغوز ابزار مفیدی مادری در دسترس نباشد، جایگزین

کند تا کمک می دهندگانپرورشهستند. نظارت مداوم به 

ریت آغوز شناسایی و اصالح تر مشکالت را در برنامه مدیسریع

 کنند.
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Abstract  

Achieving early and adequate intake of high-quality colostrum is widely recognized as 

the single most important management factor in determining the health and survival of 

neonatal calves. Bovine colostrum consists of a mixture of lacteal secretions and 

constituents of blood serum, most notably Ig and other serum proteins, which accumulate 

in the mammary gland during the prepartum dry period. Colostrum management is the 

single most important management factor in determining calf health and survival. 

Unfortunately, a significant proportion of dairy calves suffer from failure of passive transfer 

of antibodies from colostrum, contributing to excessively high preweaning mortality rates 

and other short- and long-term losses associated with animal health, welfare, and 

productivity. A successful colostrum management program requires producers to 

consistently provide calves with a sufficient volume of clean, high-quality colostrum within 

the first 24 hours of life. In order to achieve acceptable passive transfer in greater than or 

equal to 90% of calves fed, it has been estimated that a minimum of 150 to 200 g of IgG 

needs to be delivered to the calf shortly after birth. This article reviews the important 

components of colostrum and factors associated with colostrum quality and yield. The key 

components of delivering and monitoring a successful colostrum management program are 

discussed. 
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