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 چکیده
 طریق از اهایمنوگلبولین انتقال ،شوندمی منتقل هاگوساله به مادراز  جفت طریق از اندک بسیار مقادیر در هاایمنوگلوبولین کهییآنجا از   

 هاای بیمااری  کنندهمستعد اصلی عوامل از یکی غیرفعال ایمنی انتقال در نقص ت.اس برخوردار زیادی بسیار اهمیت از گوساله به آغوز

-هبا  آغاوز  در زابیمااری  عوامال  برخی حضور علتهب وجود این با د. وشمی محسوب نوزاد هایگوساله در اسهال خصوصهب مختلف

 آغوز در موجود زایبیماری هایباکتری کاهش. نمایندمی توصیه را دیدهحرارت آغوز از استفاده محققین از رخیب، هاباکتری خصوص

 دنباال هبا  هاگلبولینایمنو جذب کاهش گویای شواهد برخید. شو هاایمنوگلبولین جذب افزایش سبب است ممکن حرارت تاثیر تحت

 دادن حرارت از پس هاگوساله در خون تام پروتئین و گلوبولین آلبومین، میزان بررسیلعه، ند. هدف از این مطاباشمی آغوز دادن حرارت

 دو به نوزاد گوساله رأس 82 تعداد صنعتی دامداری یک در ،منظور بدین د.باشمی دقیقه 63 مدت بهسلسیوس  درجه 36 دمای در آغوز

 تماامی  از .شاد  خورانده دیدهحرارت آغوز تیمار گروه به و معمولی غوزآ شاهد گروه هایگوساله به د.شدن تقسیم تیمار و شاهد گروه

 گروه در گلوبولین و تام پروتئین غلظت .آمد عمله ب گیریخون آن از پس ساعت 82 و زایش از پس بالفاصله تیمار و شاهد هایگوساله

 غلظات  کااهش . نگردید مشاهده گروه دو در آلبومین غلظت در داریمعنی تفاوت (.30/3p) بود بیشتر تیمار گروه با مقایسه در شاهد

 ت.دانس حرارت در اثر هاگلوبولین شدن دناتوره توانمی را تیمار گروه در سرم گلبولین
 

  .ایمنی غیرفعال پاستوریزاسیون، آغوز، نوزاد، گوساله :هاواژه کلید

  

 

  مقدمه

 تلیعکعریوا  اپو   و غیرتخریبو   نوع   از گاو در جفت   

 الیوه شو    وجوعد  دلیو   بوه  جفت نع  این در هک است

 صوعر   جنوین  به مادر خعن از هابادیآنت  عبعر ،جفت 

 ده حودود  در و ناچیز خیل  مقدار به اینکه یا و گیردنم 

 طریق از باید هابادیآنت  ،. بنابراینشعدم  منتق  درصد
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 مقودار  تنهوا  گواو  در .ندشوع  منتق  گعساله به مادر آغعز

 به آبستن  زمان در مادر بدن از یمنعگلعبعلینا کم  بسیار

 گعساله مقاومت تعلد هنگام در لذا،د. شعم  منتق  نعزاد

 6 سن تا گعساله و است اندک یا هیچ هابیماری مقاب  در

 مصعنیت و باشدنم  مصعنیت ایجاد به قادر هفتگ  8تا 

 بواالی   مقدار دارای که آغعز با تغذیه راه از گعساله اولیه

IgG  شوعد مو   کسو   اسوت (Waelchi et al., 1994; 

Quigley, 1998; Weaver et al., 2000.)  

 گواو  پسوتان  از  زایموان  از پو    دوشو   اولین آغعز   

-لکعسویت  ها، ایمنعگلعبعلین ترکیبا  دارای که باشدم 

آنتو   ترکیبوا   هوا، سیتعکین رشد، هعرمعن مادری، های

. تاسوو مغووذی مووعاد و غیراختصاصوو  باکتریووا 

 از که است خعن سرم هایپروتئین از یک  ایمنعگلعبعلین

 زایمان هنگام تا خشک  دوره اوای  و آبستن  دوره اواخر

 ,Klaus et al., 1969; Kruse) شوعد مو   وارد پستان  به

1970; Nocek and Braund, 1984; Morin et al., 

2001; Reber et al., 2008.) 

 گعسواله  در لعبوعلین ایمنعگ جوذ   میوزان  بیشوترین    

 جوذ   میزان زمان مرور با و است تعلد از پ  بالفاصله

 تعلود  از پو   ساعت 42 در که طعری به یابدم  کاه 

 در معجوعد  هوای ایمنعگلعبوعلین  د.شوع م  متعقف تقریباً

  گعسواله  خوعن  گورد   وارد و جذ  روده تعسط آغعز

 گوردد مو   گعسواله  ایمنو   سوب   و گوردد مو   نوعزاد 

(Sheldrake and Husband, 1985.) ممکون   آغوعز  در

 ععامو   و غوذای   موعاد  ها،ایمنعگلعبعلین بر عالوه است

 و هوا ویورو   هوا، قوار   هوا، بواکتری  جمله از زابیماری

 کنندهآلعده که این ععام  .دناشته باشد وجعد نیز هاانگ 

 و آغوعز  آلعدگ  سب  ثانعیه و اولیه صعر  به تعانندم 

سووب  کوواه  جووذ    شووده وهووا گعسوواله بیموواری

 ;James and Polan, 1981) گردندها م ایمنعگلعبعلین

Fecteau and Baillargeon, 2002; Rebilin, 2010.)  

 زابیمواری  ععامو   کواه   آغعز دادن حرار  از هدف   

زای خووام ماننوود  طووعر کلوو  و ععاموو  بیموواری  هبوو

 افوزای   آن طبو   بوه  و مایکعباکتریعم پواراتعبرکلعزی  

 نتیجوه  در و آغعز در معجعد ایمنعگلعبعلین جذ  نمیزا

 نهایوت  در و خوعن  سورم  ایمنعگلعبوعلین  مقودار  افزای 

 باشود مو   کارآمودتر  ایمن  سیستم با های گعساله داشتن

(Godden et al., 2006; Jonson and Godden, 2007). 

 در ایمنعگلعبعلین غلظت به منظعر بررس   مطالعه این   

 .باشدم  دیده حرار  آغعز با ه شدهتغذی هایگعساله

 

  هامواد و روش
  گعسوواله نووهاد هلشووتاین سووالم در یکوو  از  أر 48    

س  أر 42گاودارهای صنعت  انتخا  شده و به دو گروه 

 شاهد و تیمار( تقسیم شدند.  )

ها از گاوهوای شوکم   ها: گعسالهانتخا  گعساله معیار   

نیوا آموده   دهبو   زایو گعنه سختهیچبدون و  چهارو  سه

-  از گعسواله أر 42تک قلع بعدند.  همه گعساله .بعدند

صعر  مساوی در دو ه  ماده بعدند که بأر 42و نر ها 

 گروه تقسیم شدند.

در لیتور   4 مقودار آغعز بوه  های گروه شاهد به گعساله   

سوواعت پوو  از آن و   6سوواعت او  پوو  از تعلوود و  

ه گروه تیمار همان خعرانده شد. ب ،آغعز خعران وسیلههب

آغعز در دو نعبت و بوه هموان رو  اموا پو  از      مقدار

بوه مود    و  سلسیع درجه  66دمای در حرار  دادن 

 دقیقه خعرانده شد. 63

ساعت پ  از  28نمعنه خعن بالفاصله پ  از تعلد و    

بودون   آن از طریق ورید وداج بوا اسوتفاده از ونعجکوت   
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الفاصوله بوه   ب ده وسرم جدا شاخذ شد.  ماده ضد انعقاد

گیوری  زیور انودازه   مترهوای اپار و آزمایشگاه فرستاده شد

 .شد

آلبوعمین  با استفاده از رو  بیعره، پروتئین تام غلظت    

گلبعلین سورم  و  رومعکروزو  گرینب رو با استفاده از 

 دو تعیین شد.از تفاض  این

    هادادهآماری  تحلیل 
 از پو   و قبو   گیوری انودازه  شویعه  بوه  الزم اطالعوا  

 – کعلمعگروف آزمعن از د.ش آوریجم  آغعز دنانخعر

 هوا تعزیو  داده نرموا  بوعدن    بررسو   بورای  اسمیرنعف

 از هوا داده تعزیو   بوعدن  نرما  به تعجه با که شد استفاده

 بررس  به منظعر (ANCOVA) کعاریان  تحلی  آزمعن

برغلظوت پوروتئین توام،     پاسوتعریزه  آغوعز  مصورف  تاثیر

داده تحلیو   و تجزیوه  درشد.  استفاده و گلبعلینآلبعمین 

ویورای    SPSS آمواری  افزارنرم از شده، آوریجم  های

 .است شده استفاده 3/43

 

 هایافته
 گوروه  دو تفکیک به  آلبعمین میزان تعصیف  هایآماره   

 در آغوعز  مصورف  از پو   و تعلود  از بعود  مرحله دو در

 .است شده آورده 4 جدو 

 

 

 
 (لیترگرم بر دسی) آغوز مصرف از پس و تولد از بعد مرحله دو در گروه دو تفکیک به آلبومین میزان توصیفی هایآماره -1 لجدو     

 استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه گیریاندازه مرحله

 تعلد از پ 
 446/3 66/6 42 تیمار

 380/3 64/6 42 شاهد

 آغعز مصرف از پ 
 461/3 30/6 42 تیمار

 380/3 32/6 42 شاهد

   

 میوزان  اسوت،  مشوخ   4 جودو   در کوه  طوعر همان   

 داشته کاه  آغعز مصرف از بعد گروه دو هر در آلبعمین

 کعاریوان   تحلیو   آزمعن به مربعط نتایج ادامه در .است

 .است شده آورده 4 جدو  در
 

 آلبومین جذب  میزان بر پاستوریزه آغوز مصرف اثر بررسی کواریانس تحلیل آزمون نتایج خالصه -2 جدول

 دارییمعن سطح F  آماره مقدار مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع تغییرات منبع

 332/3 64/43 463/3 4 463/3 ثابت رمقدا

 402/3 18/4 344/3 4 344/3 آزمعنپی 

 232/3 14/3 330/3 4 330/3 آغعز

   346/3 40 640/3 خطا

 

 ،4 جدو  در کعاریان  تحلی  آزمعن نتایج به تعجه با   

 بوا  برابور  آزمعن پی  متغیر برای آزمعن داری معن سطح

 سطح در ،بنابراین .است 30/3 مقدار از بزرگتر و 402/3

 در آلبوعمین  مقوادیر  که شعدم  نتیجه درصد 00 اطمینان

 داری معنو  تفواو   تعلود  از پ  شاهد و تیمار گروه دو

 د.انعدهب یکسان و نداشته
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 برابر آغعز متغیر برای آزمعن داری معن سطح همچنین   

 در بنوابراین  .اسوت  30/3 مقودار  از بزرگتور  و 232/3 بوا 

 غلظوت  در کوه  شوعد م  نتیجهدرصد  00 اطمینان سطح

 مصورف  از پو   شاهد و تیمار گروه دو درسرم  آلبعمین

 .ندارد وجعد داری معن تفاو  آغعز

 دو تفکیوک  بوه  پروتئین توام  زانمی تعصیف  هایآماره   

 در آغعز مصرف از پ  و تعلد از پ  مرحله دو در گروه

 .است شده آورده 6 جدو 

 
 لیتر()گرم بر دسی آغوز مصرف از پس و تولد از بعد مرحله دو در گروه دو تفکیک به پروتئین تام میزان توصیفی هایآماره -3 جدول

 استاندارد انحراف نمیانگی تعداد گروه گیریاندازه مرحله

 تعلد از پ 
 444/3 64/2 42 تیمار

 310/3 61/2 42 شاهد

 آغعز مصرف از پ 
 636/3 06/0 42 تیمار

 300/3 64/6 42 شاهد

 

 میوزان  اسوت،  مشوخ   6 جودو   در کوه  طوعر همان   

 افزای  آغعز مصرف از پ  گروه دو هر در پروتئین تام

 .است داشته
 

 

 

 

  پروتئین تام جذب  میزان بر پاستوریزه آغوز مصرف اثر بررسی کواریانس تحلیل آزمون یجنتا خالصه -4 جدول

 دارییمعن سطح F  آماره مقدار مجذورات میانگین  آزادی درجه مجذورات مجموع تغییرات منبع

 334/3 10/41 460/6 4 460/6 ثابت رمقدا

 482/3 81/4 623/3 4 623/3 آزمعنپی 

 334/3 14/41 442/6 4 442/6 آغعز

   484/3 40 003/2 خطا

 

   

 ،2 جدو  در کعاریان  تحلی  آزمعن نتایج به تعجه با   

 بوا  برابور  آزموعن  پی  متغیر برای آزمعن داری معن سطح

 سوطح  در ،بنابراین .است 30/3مقدار از بزرگتر و 482/3

 پوروتئین توام   مقادیر که شعدم  نتیجه درصد 00 اطمینان

 داری معن تفاو  تعلد از پ  شاهد و درمان گروه دو در

 .اندبعده یکسان و نداشته

 برابر آغعز متغیر برای آزمعن داری معن سطح همچنین   

 در بنوابراین  . اسوت  30/3 مقودار  از کعچکتر و 334/3 با

 جوذ   میوزان  که شعدم  نتیجه درصد 00 اطمینان سطح

 مصورف  از پو   شواهد  و تیمار گروه دو در پروتئین تام

 .(30/3p) است متفاو  آغعز

 دو در پوروتئین توام   جوذ   غلظت میانگین مقایسه با   

 تیموار  گوروه  در که شعدم  مشاهده شاهد و تیمار گروه

 .است بعده شاهد گروه از کمتر پروتئین تام جذ  میزان
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 دو تفکیک به گلبعلین میزان تعصیف  هایآماره جدو    

 در آغعز مصرف از پ  و دتعل از پ  مرحله دو در گروه

 .است شده آورده 0جدو  

 

 لیتر()گرم بر دسی آغوز مصرف از بعد و تولد از بعد مرحله دو در گروه دو تفکیک به گلبولین میزان توصیفی هایآماره -5 جدول

 استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه گیریاندازه مرحله

 تعلد از پ 
 406/3 00/3 42 تیمار

 304/3 30/4 42 شاهد

 آغعز مصرف از پ 
 644/3 81/4 42 تیمار

 438/3 01/6 42 شاهد

 

 میوزان  اسوت،  مشوخ   0 جودو   در کوه  طوعر همان   

 افوزای   آغوعز  مصورف  از پو   گروه دو هر در گلبعلین

 .است داشته

  گلوبولین بجذ میزان بر پاستوریزه آغوز مصرف اثر بررسی کواریانس تحلیل آزمون نتایج خالصه -6 جدول

 دارییمعن سطح F  آماره مقدار مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع تغییرات منبع

 334/3 13/64 084/0 4 084/0 ثابت مقدا

 446/3 06/4 400/3 4 400/3 آزمعن پی 

 334/3 40/40 642/6 4 642/6 آغعز

   480/3 40 148/2 خطا

 

   

 ،6 جدو  در کعاریان  لی تح آزمعن نتایج به تعجه با   

 بوا  برابور  آزمعن پی  متغیر برای آزمعن داری معن سطح

 سوطح  در بنابراین .است 30/3 مقدار از بزرگتر و 446/3

 در گلبوعلین  مقوادیر  که شعدم  نتیجه درصد 00 اطمینان

 داری معنو  تفواو   تعلود  از پ  شاهد و تیمار گروه دو

 .اندبعده یکسان و نداشته

 برابر آغعز متغیر برای آزمعن داری معن سطح همچنین   

 در بنوابراین  ت. اسو  30/3 مقودار  از کعچکتر و 334/3 با

 غلظوت  کوه  شوعد مو   نتیجوه  درصود  00 اطمینوان  سطح

 آغوعز  مصرف از پ  شاهد و تیمار گروه دو در گلبعلین

-مو   تیماراز گروه بعده و در گروه شاهد بیشتر  متفاو 

  (.30/3p) باشد

 

 گیریتیجهبحث و ن
ی هوا ایمنعگلعبوعلین  هوای نوعزاد از  ایمن  در گعسواله    

 درصود  83بوی  از   گیورد.   مو  أمعجعد در آغعز نشو 

 دهود تشکی  مو   IgG ایمنعگلعبعلین معجعد در آغعز را

(Larson, 1980; Muller, 1981; Pritchett et al., 

1991; Kehoe and Jayarao, 2007.) ایوووون 

-هبو روده  اپیتلیوا   هوای سولع   ها تعسوط ایمنعگلعبعلین

 (. 1969et alKlaus ,.) شعندم  جذ  نعمژخصعم ژ

زیوادی از ععامو     شومار آغعز در بیشتر موعارد دارای     

 ,.Streeter et al) سب  بیماری شده باشد کهپاتعژن م 

1995; Steele, 1997)  هوا  روند جذ  ایمنعگلعبوعلین و

 نشوان  4084 سوا   در  جیمز و پوعلن  .دنکنرا مخت  م 
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 سب  نعزاد گعساله روده در زابیماری هایباکتری ،دادند

 .شعندم  آغعز هایایمنعگلعبعلین جذ  کاه 

 سطح کاه  سب  هاایمنعگلعبعلین جذ  کاه  این   

 سوایر  و اسوها   به هاگعساله شدن مستعد، گعساله ایمن 

 کواه   و میر و مرگ خطر افزای  و عفعن  هایبیماری

بوه ایون    (.Jonson & Godden, 2007) ددگور مو   رشد

برای کاه  روش   عنعانبهآغعز پاستعریزاسیعن  ،منظعر

 آغعز پاستعریزاسیعن. پیشنهاد شده استشمار باکتریای  

 مودفعع   هوای فورم کلو   از ناشو   اسوها   کاه  سب 

 (.Jamaluddin et al., 1996د )گردم 

 سویعن پاستعریزا کوه  داد نشوان  4343 در سوا   ربیلین   

 ,Rebilin) است معثر آن هایپاتعژن بردن بین از در آغعز

 توواثیر 4332 در سووا  همکوواران و اسووتب  .(2010

 در یوعن  بیمواری  رخداد کاه  در آغعز پاستعریزاسیعن

 ,.Stabel et al) نشان دادنود  را نعزاد شیری هایگعساله

 که دادند نشان 4336 سا  درهمکاران  گعدن و (.2004

 معثر زنده ارگانیزم میزان کاه  در آغعز یعنپاستعریزاس

 (.Godden et al., 2006) دباشم 

 آغوعز  دادن حورار   بورای  مختلفو   دماهوای  تاکنعن   

 بورای پاستعریزاسویعن   رایوج  دماهای .است بررس  شده

 و دقیقوه  63 مود   بوه  سلسویع   درجه 63 دمای شام 

 دنباشو مو   دقیقوه  63  مود  به سلسیع  درجه 66 دمای

(Green et al., 2002). 

 کوه  دادنود  نشوان  4084 سوا   در همکواران  و جیموز    

 63 دموای  در یتجوار  هوای گله در آغعز پاستعریزاسیعن

 همچعن پاتعژن ععام  بردن بین از برای سلسیع  درجه

 و سوایتعژنز  معنوع   لیسوتریا  ،یکوعال  ای سوالمعنال، 

بوا   (.James, 1981) اسوت  کواف   بوعی    مایکعباکتریعم

 ن برخووو  از ععامووو  بیمووواریزا همچوووعنوجوووعد ایووو

هوای  های کعاگعالز منفو ، برخو  خوانعاده   استافیلعکعک

میله هایباکتری برخ استرپتعکعک و کعرینه باکتریعم و 

 تنهوا  و رونود نمو   بین از دما این در منف  گرم شک  ای

 دلیو   هموین  بوه  بورد م  بین از را ععام  این دما افزای 

برخو  از محققوین    تعسوط  سلسویع   درجوه  66 دموای 

  (.Green et al., 2002) تعصیه شد

گیری غلظت اندازه 4336 در سا    و همکاراننمسیم   

عنوعان یوک رو  اقتصوادی و عملو      هپروتئین تام را بو 

برای بررس  وضوعیت انتقوا  ایمنو  غیرفعوا  پیشونهاد      

  (.Massimini et al., 2006) کردند

 آغوعز  دادن ار حر تاثیر بررس  ،حاضر مطالعه از هدف

غلظوت  بر  دقیقه 63 مد  به سلسیع  درجه 66 دمای تا

 .بوعد  نوعزاد  یهوا سورم گعسواله   گلعبعلین پروتئین تام و

 میوزان های حاصو  از ایون بررسو  نشوان داد کوه      داده

 مصورف  دنبوا  هبو  تیمار و شاهد گروه دو هر در آلبعمین

. نبوعد  دارمعن  این کاه  اما ،دهدم  نشان کاه  آغعز

معن  اختالف آلبعمین غلظت نظر از گروه دو بین قایسهم

آغعز  مصرف از پ  تیمار و شاهد گروه دو بیندر  داری

 .نشان نداد

 آن غلظوت  و شعدم  تعلید کبد در خعن سرم آلبعمین   

 به  آن غلظت آغعز در و است لیتر در گرم 2 تا 4 شیر در

 (.Kehoe and Jayarao, 2007) رسدم  لیتر در گرم 4/4

 سلسویع   درجوه  13 دماهوای بوی  از   این پروتئین در

که بیشتر از دمای اسوتفاده شوده در ایون     شعدم  دناتعره

تحقیق به منظعر پاستعریزاسیعن آغعز بعد به همین علت 

تفاوت  در غلظت آلبعمین در دو گوروه پو  از مصورف    

 آغعز مشاهده نشد.

گعسواله در  زنودگ   ابتودای   روز دو در وریاآلبعمین    

 طبیعو   صوعر  هب بیماری گعنه هر غیا  در نعزاد های
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مو   مشواهده  های گعساله در تنها یافته این و دهدم  رخ

 ,Pierce) شوعند مو   تغذیوه  شیر با نه و آغعز با که شعد

 شوناخته  زنودگ   ابتودای  در اوریآلبوعمین  علت (.1961

 در آلبوعمین  میوزان  کوه  گفوت  تعانم  تنها و است نشده

 .است شیر از بیشتر بسیار آغعز

 مصورف  از پو   گوروه  دو هر در سرم گلبعلین میزان    

 .(30/3p)دهود  مو   نشوان  داریمعنو   افوزای   آغوعز 

 غلظوت  میوانگین  کوه  داد نشوان  آموده  دستهب اطالعا 

. (30/3p) اسوت  شواهد  از کمتر تیمار گروه در گلبعلین

 این دهدم  نشان افزای  مصرف از پ  تام پرتئین میزان

  (.30/3p) بعد دارمعن  گروه دو هر در افزای 

 شاهد گروه از کمتر تام پروتئین غلظت تیمار گروه در   

. تفواو  در غلظوت پوروتئین توام در دو     (30/3p) بعد

تعان به غلظت بیشتر گلبعلین در گروه شاهد گروه را م 

بوا   حاضور  مطالعوه  از آموده  دسوت  بوه  نتوایج نسبت داد. 

 سیاری از مطالعا  همخعان  دارد. های بیافته

نیز کواه  غلظوت    4002 در سا  رامع  و همکاران   

دنبا  پاستعریزه کردن آغعز هپروتئین تام و گلعبعلین را ب

گوعدن و   (.Ramos et al., 1994) مشاهده کورده بعدنود  

که دماهای کمتور از  نشان دادند  4336 در سا  همکاران

بوادی  ری بر غلظت آنت تاثی احتماالً سلسیع درجه  66

درجووه  66رار  دادن در دمووای . امووا حووسوورم ندارنوود

کواه  غلظوت ایمنعگلعبوعلین آغوعز     سوب    سلسیع 

تیلوعر و  مطالعه  نتایج. (Godden et al., 2003) گرددم 

 ,.Tyler et al) مشوابه بوعد  نیوز   4333 در سا  همکاران

نشووان  4336در سووا  مووارتین و همکوواران مووک (.2000

ه و در دقیقو  443ه حرار  دادن آغعز بوه مود    دادند ک

تواثیری بور میوزان     سلسویع  درجوه   63درجه حرار  

 موا ا، (McMartin et al., 2006) ها نودارد ایمنعگلعبعلین

نشوان دادنود    4343 در سا  ر و همکارانزسال-الیزوندو

 63هوای معجوعد در آغوعز در دموای     که ایمنعگلعبوعلین 

-Elizondo) شوعند عره مو  بیشوتر دنوات   سلسیع درجه 

Salazar et al., 2009.)   در سوا   آرگعئلوع و همکواران 

 را در دماهووای G کوواه  غلظووت ایمنعگلعبووعلین 4336

 ,.Arguello et al) ددرجه نیز گزار  کردن 63کمتر از 

2003.)   

کمتور  علوت   4336 در سوا   موارتین و همکواران  مک   

بوا   شوده های تغذیهدر گعساله سرم گلبعلین غلظت بعدن

هوا نسوبت   ریزه را به دناتعره شدن گلعبوعلین آغعز پاستع

درصووودی در غلظووووت   62 آنهوووا کوووواه  . دادنووود 

 هووا را در گووروه تیمووار مشوواهده کردنوود ایمنعگلعبووعلین

(McMartin et al., 2006.) در سوا   و همکواران  هالست 

سوب    حرار  دادن آغوعز  هر چند بیان کردند که 4338

اما این کاه  بور  ، گرددکاه  غلظت ایمنعگلعبعلین م 

 ,.Loste et al) نداردها تاثیری عملکرد و یا سالمت  دام

2008 .)  

کواه  جوذ     پاستعریزاسیعن آغوعز سوب    ،بنابراین   

اما با تعجوه بوه    ،شعدهای معجعد در آن م ایمنعگلعبین

نق  آن در کاه  شمار  باکتریای  معجوعد در آغوعز   

ر کاه  ابوتال  مدی دآرکا ها رو در برخ  گله احتماالً

هوای نوعزاد   ومیور گعسواله  و مورگ هوا  به برخ  بیمواری 

تری در ایون ارتبواط نیواز    که به مطالعا  جام باشد، م 

 است.
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Abstract 

In cattle, small quantity of immunoglobulins is transferred to fetus through the placenta, so their 

transfer from colostrum is very important. Failure of passive immunity transfer is one of the 

main factors causing the susceptibility of newborn calves to various diseases, especially 

diarrhoea. However, due to the presence of some pathogens, especially bacteria in colostrum, 

some researchers recommend the use of heated colostrum. The reduction of pathogenic bacteria 

in heated colostrum may increase immunoglobulins absorption. However, some evidence 

indicate that immunoglobulin absorption was reduced after heating colostrum. The aim of this 

study was to compare serumic levels of albumin, total protein, and total globulin in the blood of 

newborn calves, before and after feeding of heated colostrum at 63˚C for 30 minutes. For this 

purpose, 28 newborn calves were divided into two groups of control and treatment. Two liters of 

heated colostrum was fed to the treatment group twice a day and the same amount of normal 

colostrum was given to the control group. Blood samples were taken of all calves immediately 

after birth and 48 hours after that. The results showed a higher concentration of total protein and 

globulin in the control group in comparison to the treatment group (p<0.05). There was no 

significant difference in albumin concentration.  Lower concentration of total protein and 

globulin is probably due to   denaturation of globulins. 
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