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آبزيان و دام امور در

چكيده
تعداد ٤٥  پژوهش، اين در شــود. مشخص آنها ــبترين تا مناس گرفته بررســي قرار مورد آغوز خوراندن متفاوت روش ســه مطالعه اين در
زايش تعداد نظر از تا شدند تقسيم طوري سه گروه نظر در مورد هاي انتخاب شدند. گوساله رأســي ١٥ گروه در ســه نوزاد ــاله گوس راس
ميزان را به آغوز شده و منتقل انفرادي جايگاه به از تولد ها بعد ١ گوساله در گروه ــند. باش متوازن ممكن حد تا ماه تولد و نيز مادرانشــان
۲/۵ ابتدا مادر كنار در ۲ گروه هاي دريافت ميكردند. گوساله بطري پستانكدار ساعت توسط ٤٨ مدت به بار يك ساعت ١٢ هر ليتر ۲/۵
تغذيه و ميماندند باقي مادر كنار تولد) در از بعد ساعت ٤٨) گيري نمونه زمان تا سپس و دريافت كرده پستانكدار بطري توسط آغوز ليتر
ترين كوتاه در تا ميشد آنها كمك به و تنها ميماندند مادر باقي كنار در گوساله ها ۳ گروه ميشد. در مادر انجام ــتقيمًا از پســتان مس آنها
لوله به از انتقال و پس اخذ وريد وداج از خون نمونه تولد پس از نمايند.٤٨ ساعت شروع مادر از پستان را اخذ آغوز تغذيه و ممكن زمان
تعين به منظور بيوره و خون از روش سرم تام پروتئين ميزان گيري اندازه جهت ميشد. منتقل انعقاد به آزمايشگاه بدون ماده ضد آزمايش
نيز سرم خون و تام ميزان پروتئين بيشترين شد. استفاده سلولز استات الكتروفورز روش از خون سرم گاما گلوبولين و مقادير بتا گلوبولين
بتاگلوبولين تام، پروتئين شد. كمترين مقاديرميانگين گيري گروه ١ اندازه هاي ــاله گوس در خون ســرم گلوبولين و گاما گلوبولين بتا مقادير
و تام مقادير پروتئين كه داد آناليز واريانس نشــان آزمون گرديد. تعين ۳ و ٢ ، ۳ گروه هاي ترتيب در نيز به خون ســرم گاماگلوبولين و
كه كرد دانكن مشخص آزمون از نتايج حاصل .(p مي باشــد(۰/۰۵ > گروه ســه بين در دار معني اختالف واجد خون گاماگلوبولين ســرم
دار معني اختالف واجد ۳ ١ با هاي گروه خون بين ســرم گاماگلوبولين و ۳ با ١ نيز و ٢ با هاي ١ بين گروه خون ســرم تام پروتئين ميزان

.( p < ۰/۰۵) مي باشند

تام،گلوبولين پروتئين آغوز، شيري، هاي گوساله کليدي: کلمات

۱۳۸۳ ماه : تيرماه ۱۳۸۲   تاريخ پذيرش: خرداد دريافت تاريخ
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۱۳۸۳ تابستان ،۶۳ شماره

و سازندگي ۸۵پژوهش

Pajouhesh & Sazandegi  No:63  pp: 84-88

Comparison of three methods of colostrum administration in relation to serum total protein and globulin levels 
in neonatal dairy calves
By: M. Mohri, Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 
M. Saryazdi, and S. Lotfollah Zadeh,Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Azad University 
of Garmsar Iran.
The experiment was carried out on 45 neonatal dairy calves (Holstein) divided into three groups and treated differently 
during the first two days of life according to method of colostrum administration.Treatments were: Single box and no 
contact with the dam. Colostrum was administrated via nipple bottle at the rate of 2.5 lit every12 hours for 48 hours 
(group 1), cow and calf together in a maternity pen and colostrum administrated primarily by nipple bottle at a rate of 
2.5 lit one time and then by free suckling until 48 hours of age (group 2), and cow and calf together and free suckling 
for 48 hours with primary help for starting of suckling as soon as possible (group 3).
Sampling was conducted from jugular vein of calves at 48 hours post partum and blood was transferred to plane tube. 
Serum was harvested by centrifugation and the levels of serum total protein, β globulin and γ globulin were measured 
by Biuret colorimetric method and cellulose acetate electrophoresis.Highest levels of serum total protein, β globulin and 
γ globulin were measured in group 1. Lower amounts of serum total protein, β globulin and γ globulin were measured 
in groups 3, 2 and 3, respectively. Significant differences were seen between groups for the serum total protein and 
γ globulin levels (p< 0.05). Duncan test suggested significant differences between groups 1 with 2 and groups 1 with 3 
for serum total protein and also groups 1 with 3 for γ globulin levels (p< 0.05).
Key words: Dairy calves, Colostrum, Serum total protein, Globulins.

ساختمان ــخواركنندگان ، نش ويژه در حيوانات و به
كه ــت اي اس گونه به جفت ــي شناس و بافت آناتوميكي
ندارد. البته ــود وج جنين به طريق از اين ــن پادت انتقال
شناخت توانايي گاو، جنين كه ــده ش ــخص مش با اينكه
فضاي ــا را دارد ولي ه ــن پادگ از ــي بعض ــخ به و پاس
به ممانعت ــي پادگن تحريكات از رحم داخل ــتريل اس
كمبود تولد هنگام در ها گوساله بنابراين مي آورد. عمل
دليل به تولد، ــگام هن در همچنين دارند. ــن گاماكلوبولي
نيز ــلولي ايمني س ــش ميزان گلوكوكورتيكوئيدها، افزاي
طريق آغوز ــا از ه پادتن انتقال پس ــود، ميش تضعيف
محافظت ايمني ــم مكانيس االثرترين ــريع و س مهم ترين

است(٩). نوزاد گوساله هاي براي كننده
توانايي جذب كه هايي ــاله گوس كه ــده مشخص ش
بيماريهاي به ابتال به نسبت باشند نداشته را پادتنهاي آغوز
هستند از گوسالههايي تر ــاس حس ــيار بس نوزادي دوران
اند(۱۱،۹). نموده ــت آغوز درياف طريق كافي از ــه پادتن ك
ــريع س گيري اندازه با الذكر، ــوق ف مطالب به ــت عناي با
نوزاد هاي گوساله خون ــرم س هاي ايمونوگلوبولين ميزان
ميتوان آغوز، راه از ها پادتن انتقال عدم سريع تشخيص و
انتقال عدم از فعال ناشي غير نقص ايمني به گوساله مبتال

جهت و روشي صحيح مشخص نموده هاي آغوز را پادتن
كرد. اتخاذ آنها با مقابله

انتقال پادتن ميزان بر كه عواملي ــه مهمترين ازجمل
نقش ــوزاد ن هاي ــاله گوس خون ــرم س به آغوز ــاي ه
آغوز ميزان ــوز، آغ خوراندن زمان از ــوان مي ت دارند،
برد، عالوه نام آغوز ــاي ه پادتن ميزان و ــده ش خورده
روش خوراندن ــون ــل ديگري نيز همچ عوام اينها ــر ب
گوسالهها تولد نحوه و زايش فصل زايش، تعداد آغوز،
واقع مؤثر آغوز هاي پادتن ــذب ج بر ميزان مي توانند
ــيري ش داريهاي گاو در ــان مي اين در ــوند(۱۸،۱). ش
ــتفاده اس آغوز خوراندن جهت ــي مختلف ــهاي روش از
ارتباط با ميزان در ــا آنه هر يک از کفايت که ــود ميش
متفاوت آغوز در ــود موج ايمونوگلوبولينهاي ــذب ج
اينکه بر مبني دارد وجود گزارشاتي براين عالوه است.
روزهاي در ــادر م از تولد از بعد ــاله گوس کردن ــدا ج
سالمت، مهمي در اثرات ــت ممکن اس تولد از بعد اوليه
دوران در الباقي ــا ــاله ه گوس ــتي بهزيس و توليد ميزان
سه اين مطالعه در لذا ــد(۱۰،۷). ــته باش داش آنها توليد
گرفته قرار بررسي مورد آغوز خوراندن متفاوت روش
آنها در ترين مناسب شده ذکر نکات رعايت با است تا

ــود. ش ــخص مش پادتن هاي آغوز با جذب ارتباط

مقدمه
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كار روش و مواد
ــهد مش ــهر حومه ش ــيري در ش دامپروري واحد يك در مطالعه اين
و ــا دوش گاو راس ٢٥٠ داراي واحد اين آزمايش زمان در گرفت. انجام
آبستن سنگين گاوهاي بود. ــتاين از نژاد هولش ــك خش راس گاو ٥٠ نيز
خشك منتقل گاوهاي بند به بهار ــده و ش ــك خش ــتني آبس ماه هفتم از
ــاله گوس يافته و انتقال ــگاه زايش به گاو زايمان عالئم آغاز با ــدند. ميش
ــتر بس كه ــيماني س جايگاه انفرادي به جدا و مادر از ــورًا ف ــده ش متولد
ــد. در اين زمان ميش منتقل بود ــده ــانيده ش پوش اره خاك يا كاه با آن
خورانيده در يك نوبت تنها ــت داش ــتها ــاله اش گوس كه ميزاني آغوز به
قرار ميگرفت. استفاده جهت تغذيه مورد روز در بار ــير دو ش ــپس و س
قرار ــاله گوس ــترس دس در به طور آزاد ــتارتر اس ــانتره كنس روزپنجم از
باقي مربوطه ــاي جايگاه ه در روزگي ــاد هفت تا ها ــاله گوس ميگرفت.

ــدند. ــير گرفته مي ش ش از ــن اين س در مانده و
١٥ گروه ــه در س ــاله نوزاد گوس راس ٤٥ تعداد پژوهش، ــن اي در
تقسيم گروه طوري سه در نظر مورد هاي گوساله انتخاب شدند. ــي راس
ممكن حد تا ــد تول ماه نيز و ــان مادرانش تعداد زايش نظر از ــا ت ــدند ش
انفرادي جايگاه ــه ب تولد از بعد ها ــاله گوس ١ گروه در ــند. متوازن باش
٤٨ مدت به ساعت يكبار ١٢ هر ۲/۵ ليتر ميزان به آغوز را و شده منتقل
گروه گوساله هاي ميكردند. دريافت ــتانكدار پس بطري توسط ــاعت س
دريافت دار ــتانك بطري پس ــط توس آغوز ليتر ۲/۵ ابتدا مادر در كنار ۲
مادر دركنار ازتولد) بعد نمونه گيري (٤٨ ساعت زمان تا ــپس س و كرده
در ميشد. انجام مادر ــتان پس از ــتقيمًا مس آنها تغذيه و ميماندند قي با
آنها كمك ــه ب و تنها ميماندند ــي باق مادر كنار ــاله ها در ۳ گوس ــروه گ
ــتان از پس را آغوز اخذ و ممكن تغذيه ــان دركوتاه ترين زم ــا ت ــد ميش

ــروعنمايند. مادرش
از پس و ــذ اخ وداج از وريد ــون خ نمونه تولد ــس از پ ــاعت س ٤٨
در ميشد. منتقل به آزمايشگاه انعقاد ضد بدون ماده آزمايش لوله به انتقال
دور در ۱۰ دقيقه مدت به نمونه ها سرم خون، كردن جهت جدا آزمايشگاه
در آزمايشها انجام زمان تا شده جدا سرمهاي و گرديده ــانتريفيوژ س ٢٥٠٠
ــرم س گيري ميزان پروتئين تام اندازه ــدند. جهت ش نگهداري - ٢٠ فريزر
گلوبولين گاما گلوبولين و بتا مقادير تعين منظور به بيوره و روش از خون

استفاده شد. سلولز استات الكتروفورز روش از سرم خون
نرم افزار ــط توس گرفته ــاي انجام گيريه ــدازه ان از ــر حاصل مقادي
one طرفه ــس يك واريان آناليز آزمون از ــتفاده اس با و SPSS ــاري آم
مورد Duncan ــن دانك اي دامنه چند ــون آزم ــز و ني way ANOVA
معنيدار p <۰/۰۵ مقدار آزمونها اين در گرفتند. ــرار ق تحليل و ــه تجزي

ــد. ــيگردي تلق
نتايج

حداکثر و حداقل ، (SE) معيار ــاي خط ،( mean) ميانگين ــر مقادي
هاي ــاله گوس خون ــرم س گاما گلوبولين و گلوبولين ــا بت تام، ــن پروتئي
ــت. اس ــده ش ارائه ١ ــماره ش جدول در گروه تفكيك آزمايش به مورد
نيز و خون سرم پروتئين ــترين ميزان بيش ــت اس ــخص مش كه همانگونه
گروه هاي ــاله گوس خون در ــرم س گلوبولين گاما و گلوبولين بتا مقادير

ــد. ش گيري ١ اندازه
گلوبولين گاما و گلوبولين ــا بت تام، پروتئين مقاديرميانگين ــن كمتري

گرديد. ۳ تعين و ٢ ، ۳ هاي گروه در ترتيب نيز به خون ــرم س
و گاما ــام ت پروتئين مقادير ــه ك داد ــان نش واريانس ــز آنالي ــون آزم
گروه ــه س بين در ــي دار ــالف معن اخت ــد واج ــون خ ــرم س ــن گلوبولي
كه كرد ــخص مش دانكن آزمون حاصل از نتايج .(p < ــد(۰/۰۵ ميباش
و گاما ۳ با ١ نيز و ٢ ١ با هاي گروه خون بين ــرم س تام پروتئين ميزان
دار معني ــالف اخت واجد ۳ با هاي ١ ــروه گ بين ــرم خون س ــن گلوبولي

.( p < ۰/۰۵) ــند مي باش

معيارميانگينتعدادگروهپارامتر pحداکثرحداقلخطاي

سرم پروتئين تام
(g/dl)

۱۱۴۸/۱۱۰/۲۳۷۹/۶
۰/۰۴۳ ۲۱۶۷/۴۴۰/۲۲۶۹

۳۱۴۷/۳۱۰/۲۲۵/۸۸/۸

گلوبولين بتا
(g/dl)

۱۱۴۱/۳۴۰/۴۹۱/۰۴۱/۷۴
۰/۰۹ ۲۱۴۱/۱۷۰/۵۴۰/۸۴۱/۶۰

۳۱۳۱/۲۹۰/۷۰۱/۰۷۱/۹۱

گلوبولين گاما
(g/dl)

۱۱۴۳/۳۴۰/۳۱۱/۹۱۵/۴
۰/۰۴ ۲۱۶۲/۷۰۰/۲۴۱/۴۳۴/۷

۳۱۳۲/۳۳۰/۲۴۱/۲۸۴/۱۲

اندازهگيري پارامترهاي به مربوط هاي آماره : ۱ جدول
مطالعه. مورد گوسالههاي  سه گروه بين در شده

است. معنيدار (p<۰/۰۵ )

... روش سه تاثير مطالعه
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و سازندگي ۸۷پژوهش

بحث
فعال غير انتقال آن ــه ب كه نوزاد به مادر از ايمونوگلوبولينها ــال انتق
مقابل در ــوزاد ن محافظت در ــادي زي ــيار بس اهميت ــردد مي گ ــالق اط
انتقال عدم از ــي كه ناش فعال غير ايمني دارد. نقص ــاي عفوني بيماريه
ــت بلكه نيس بيماري ــد يك ميباش نوزاد به ــا ايمونوگلوبولينه ــوب مطل
گزارشات بيماري مي سازد. طبق ايجاد ــتعد مس را نوزاد كه است حالتي
اين حالت ــه ــت ب اس ممكن ها ــاله درصد گوس ٣٥ زيادي ــه ب ــود موج
به توجه قابل زيانهاي ــث باع ــكل مش اين ۱۶ف،۱۲)و ،۶) دچار گردند

ــردد. گاودارانميگ
ــد ميباش IgG1 گاو در آغوز ايمونوگلوبولين موجود ــن عمده تري
سرم از ايمونوگلوبولينها انتقال .(۱۳،۳) ميگيرد ــا منش ــرم مادر س از كه
يك تا سه و شده آغاز زايمان از قبل هفته چندين ــتاني پس غدد به خون
آغوز در IgG1 تغليظ .(۱۳،۳) ــد ميرس حداكثر ــل از زايش به قب روز
پستان تسهيل آلوئولي اپيتليال ــلولهاي س در موجود هاي گيرنده بوسيله
شيرواري متوقف شروع با ــطحي س هاي گيرنده بيان اين .(۳) ــود ميش
پروالكتين ــت غلظ افزايش ــه ب زياد احتمال ــه ب ــن امر اي .(۴) ــود مي ش

.(۴) ــت مربوط اس
فعال انتقال غير در ــذار گ تاثير عنوان به ــب اغل آنها كه از ــي عوامل
تجويز آغوز ــزان مي و روش اخذ آغوز، زمان از: ــد ــود عبارتن مي ش ياد
گوساله. ــيدوز در اس حضور و نوزاد كنار در مادر حضور و نژاد ــده، ش
رابطه نوزاد در هاي گوساله به آغوز تجويز روش ــه س حاضر در مطالعه

گرفت. قرار ــي بررس پادتنها مورد انتقال ميزان با
ناودان مري بسته شدن مكيدن باعث كه عمل ــت اس شده ــخص مش
جذب افزايش آغوز مكيدن فرضيه كه ــاس، اين اس اين بر .(٨) مي گردد
يكسان مقادير مقايسه تجويز .(۲) است گرفته دارد شكل دنبال به را آن
پستانك دار بطري با است از IgG1 بوده يكساني ميزان واجد آغوز كه
با شده تغذيه گوساله هاي كه ــت اس نشان داده مري لوله ــيله بوس نيز و

.(۲) اند بوده اندكي باالتر IgG1 غلظت واجد دار ــتانك پس بطري
آن در ــاي موجود پادتنه غلظت ــوز، آغ خوراندن روش از ــر مهمت
ــان نش گرفته انجام مطالعات ــد. ميباش ــده ش خورده آغوز حجم نيز و
كه هائي ــاله گوس در فعال غير ايمني نقص از باالئي ــبت نس ميدهد كه
اند كرده دريافت ــوز آغ ــتان پس مكيدن طبيعي با طور به مادر ــار كن در
ايمني نقص وقوع ــزان مي همكاران و Besser ــود (۲،٥،۶). ميش ايجاد
پستان مكيدن طريق از را آغوز كه ــيري هاي ش ــاله گوس در را فعال غير
ترتيب: به بودند ــرده ك دريافت مري لوله و ــتانك دار بطري پس ــادر، م
فوق اند (٥). مطالعه كرده ــزارش گ درصد و ١٠ درصد ١٩ ــد، درص ٦١
مري لوله با آغوز ــز تجوي در فعال غير ايمني نقص ــر كمت وقوع ــر بيانگ
ميگيرند قرار مراقبت مورد مادر توسط كه شيري گوسالههاي ــد. مي باش
آغوز از خود نيازهاي تامين ــراي پادتنها را ب كافي از ــد مقادير نميتوانن
در واضح طور ــه ب ايمني (۱٧). وقوع نقص ــد دريافت كنن ــادر م رقيق
ميكنند ــت درياف آغوز از IgG1 گرم ١٠٠ از ــتر بيش ــه ك ــاله هائي گوس
نه نمو ٣٦ درصد ــا تنه كه ــان داده اند محققين نش .(٥) ــش مي يابد كاه
آنها ليتر از ٢ خوردن را با IgG1 گرم مقدار ١٠٠ ــوز ميتوانند آغ ــاي ه
٨٥ ــد برس ٤ ليتر به دريافتي آغوز ميزان اگر حال به هر ــازند. س فراهم
به طور تأمين سازند. را Igg گرم ١٠٠ ميتوانند درصد نمونههاي آغوز

اين دريافت به قادر معمول ــرايط ش هاي شيري در ــاله گوس ــخص، مش
ــند(٥). نميباش آغوز مقدار

مقادير ــان يكس آغوز تجويز كه دادند ــان نش ــكاران هم Selman و
كرده آغوز دريافت مادر ــار كن در كه هائي ــاله گو س در را پادتن ــر باالت
ايجاد ميكند (۱۴). ــد ان ــده ش جدا مادر از آنهائي كه با ــه اند در مقايس
مادر از جدا مشابه تعداد مادر و كنار ــاله در گوس ده ديگري، در مطالعه
دار پستانك بطري با ــان يكس مخلوط آغوز با آنها تمام و ــده ش انتخاب
دو گروه حضور ــن بي در متفاوت مديريتي ــر تنها متغي و ــدند ش ــه تغذي
به مادر بودند كنار در ــه ك هائي ــاله گوس كه، داد ــان بود. نتايج نش مادر
(۱۵). در بودند باالتري گلوبولين ــو ن مقادير ايمو واجد دار معني ــور ط
هائي گوساله با اند باقي مانده مادر كنار كه در هائي گوساله بين مقايسه
يافت در دار بطري پستانك را با آغوز ــده و ش جدا از مادر بالفاصله كه
پادتن و آغوز مقادير جذب كه دادند ــان نش همكاران Stott و اند، كرده
اينكه اختالف گو ــت اس بوده بيشتر مادر هاي همراه ــاله گوس ــرم در س

ــت (۱٧). اس نبوده دار معني موجود
بطري از كه استفاده ــد نظر ميرس حاضر به مطالعه با توجه به نتايج
دارد همراه به ــوز آغ تجويز با رابطه در را ــه نتيج ــن بهتري ــتانك دار پس
سپس و بطري را در ابتدا با آغوز كه اختالف موجود با گروهي گواينكه
نشان امر ــت. اين ــته اند معني دار نبوده اس داش مادر دريافت ــتان پس از
و به دنبال بطري ــط توس زندگي اوليه ــاعات درس اخذ آغوز كه ميدهد
آغوز اخذ مديريت ــبي در مناس روش ــد ميتوان مادر ــتان پس ــدن مكي آن
ــاعت اول س نيز در ۴٨ از مراقبت مادري ــاله گوس آن كنار در ــد و باش
و ها هزينه ارزيابي با هر واحد گاوداري در حال هر به گردد. برخوردار
ميتوان روش مناسب ــتي بهداش مخاطرات و ــرايط ش نظر گرفتن در نيز

ــود. نم ــاب انتخ ــوز  را ــدن  آغ خوران
استفاده مورد منابع

گوساله خون سرم گاماگلوبولين ميزان گيري اندازه .۱۳٧۵ . مهرداد مهري، - ۱
و جنس ، آنها ــادران م زايش فصل زايش، ــداد با تع آن ارتباط و ــوزاد ن ــاي ه
ــكده دانش پاتولوژي كلينيكال تخصصي دوره نامه پايان ها. ــاله گوس نحوه تولد

ــگاه تهران. ــكي، دانش دامپزش
2- Adams, G. D; Bush, L. D; Horner, J. L. 1985, Two methods 
for administering colostrum to newborn calves. Journal of Dairy 
Science. 68: 773-775
3- Barrington, G. M; Besser, T. E; Davis, W. C. 1997, Expression 
of immunoglobulin G1 receptors in bovine mammary epithelial 
cells and mammary leukocytes. Journal of Dairy Science. 80: 
86-93 
4- Barrington, G. M; Besser, T. E; Gay, C. C. 1997, Effects 
of prolactin on in vitro expression of the bovine mammary 
immunoglobulin G1 receptor. Journal of Dairy Science. 80: 
94-100
5- Besser, T. E; Gay, C. C; Pritchett, L. 1991, Comparison of 
three methods of feeding colostrum to dairy calves. Journal of 
American Veterinary Medical Association.198: 419-422
6-Bringole, T. J; Stott, G. H. 1980, Effect of suckling followed 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

سازندگي و پژوهش ۸۸

by bottle feeding colostrum on immunoglobulin absorption and 
calf survival. Journal of Dairy Science. 63: 451-456 
7-Jonasen, B; Krohn, C. C. 1991, Cow- calf relations. Behaviour, 
production and health in suckler calves (Danish Holstein- 
Friesian). Report no. 689. National Institute of Animal Science. 
Foulum, 43 pp. (in Danish with English abstract). 
8- Leek, B. F. 1993, Digestion in ruminant stomach. In: Swenson, 
M. J; Reece, W. O, eds. Dukes Physiology of Domestic Animals, 
11th ed., Comstock, Ithaca, NY, pp: 415 
9- Mcguire, T.C; Pfeiffer, N. E; Weikel, J. M; Bartsch, R. C. 
1976, Failure of colostral Immunoglobulin Transfer in calves 
dying from infectious disease. Journal of American Veterinary 
Medical Association. 169: 713-718 
10- Metz J. 1984, Behaviour and state of health of cows and 
calves kept together or separately in the post-partum period. 
Proceeding of International congress of Applied Ethology of 
Farm Animal. Kiel, 358-362 
11- Pfeiffer, N,E; Mcguire, T.C. 1977, A sodium sulfite-
precipitation test for assessment of colostral immunoglobulin 
transfer to calves. Journal of American Veterinary Medical 
Association. 170: 809-811
12- Pfeiffer, N.E; Mcguire. T.C; Bendel, R,B; Weilel, J.M. 
1977, Quantitation of bovine immunoglobulins: Comparison 
of single radial immunodiffusion, zinc sulfate turbidity, serum 

electrophoresis and refractometer methods. American Journal of 
Veterinary Research. 38: 693-698
13- Sasaki, M; Davis, CL; Larson, B.L. 1976, Production and 
turnover of IgG1 and IgG2 immunoglobulin in the bovine 
around parturition. Journal of Dairy Science. 59: 2046-2055
14- Selman, I.E; Mcewan, A. D; Fisher, E. W. 1971, Studies 
on dairy calves allowed to suckle their dams at fixed times 
postpartum. Research in Veterinary Science. 12: 1-6
15- Selman, I.E; Mcewan, A. D; Fisher, E. W. 1971, Absorption 
of immune lactoglobulin by newborn dairy calves. Attempts 
to produce consistent immune lactoglobulin absorptions in 
newborn dairy calves using standardized methods of colostrum 
feeding and management. Research in Veterinary Science. 12: 
205-210
16- Stott. G.H; Marx, D.B; Menefee, B.E; Nightengale, G.T. 
1979, Colostral immunoglobulin transfer in calves 1. Period of 
absorption. Journal of Dairy Science. 62: 1632-1638
17- Stott, G.H; Marx, D.B; Menefee, B.E; Nightengale, G.T. 
1979, Colostral immunoglobulin transfer in calves. IV. Effect of 
sucking. Journal of Dairy Science. 62: 1908-1913
18) Weaver, D. M; Tyler, J. F; Vanmetre, D. C; Hostetler, 
D. E; Barrington, G. M. 2000, Passive transfer of colostral 
immunoglobulins in calves. Journal of Veterinary Internal 
Medicine. 14: 569-577

... روش سه تاثير مطالعه

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

