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   هاي هاي خوني گوساله ايمني غيرفعال و فراسنجه تاثير افزودن مكمل آهن به آغوز بر
  نوزاد شيري

  
  2د مدرسيو مهردا 2، غالمرضا قلمكاري2، سيد نورالدين طباطبايي1محمود كوچك

  آموخته كارشناسي ارشد گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد خوراسگان دانش -1
  استاديار گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد خوراسگان -2

  
  چكيده

متولد شده  هاي تازه هاي خوني گوساله اين آزمايش به منظور تعيين تاثير مكمل آهن بر انتقال ايمني غير فعال و فراسنجه
تايي  12گوساله تازه متولد شده نژاد هلشتاين در قالب يك طرح كامالً تصادفي به  سه گروه  36بدين منظور از . اجرا شد

گرم از مكمل سولفات آهن در آغوز مصرفي وعده  ميلي 20، گروه تيماري دوم كه به ميزان )شاهد(گروه اول : تقسيم شدند
از تمام . گرفت ميلي گرم مكمل سولفات آهن در آغوز وعده اول بهره مي 40گروه سوم تيماري كه از برد و  مي  اول بهره
ساعت بعد از تولد و يك هفته بعد از تولد،  24، )قبل از مصرف آغوز(زمان مختلف كه شامل زمان صفر 3ها در  گوساله
زمان  3سرم در اين ) G ،M ،A(هاي   وبولينهاي خوني و غلظت ايمونوگل فراسنجه. گيري از خون به عمل آمد نمونه
ميانگين سطح . هاي خوني دارد بر فراسنجه) >05/0P(دهد كه استفاده از آهن اثر معني داري نتايج نشان مي. گيري شد اندازه

 گرم آهن در ميلي 40ساعت پس از تولد در  گروهي كه از  24هاي قرمز و فريتين  هموگلوبين، هماتوكريت، شمار گلبول
نتايج نشان دادند استفاده از مكمل آهن تاثير معني . كردند بيشترين و در گروه شاهد كمترين بود مي آغوز وعده اول استفاده 

 ).  <05/0P(ساعت پس از تولد ندارد  24در  Aو  G ،Mهاي  داري بر  افزايش جذب ايمونوگلوبولين

  
 هاي خوني آغوز، آهن و فراسنجه گوساله، ايمني غيرفعال، ايمونوگلوبولين، :كلمات كليدي

 
  مقدمه

است كه امكان انتقال پادتن  اي در حيوانات و به ويژه نشخواركنندگان، ساختمان آناتوميكي و بافت شناسي جفت به گونه
 در هنگام تولد به دليل افزايش ميزان  همچنين). 2003؛ سانگليد، 2005آرگلو و همكاران (از اين طريق به جنين وجود ندارد

هاي تازه متولد شده در حال حاضر  مير گوساله مرگ و). 2003سانگليد، (شود گلوكوكورتيكوئيدها ايمني سلولي تضعيف مي
هاي تازه متولد شده در انگلستان  باشد به طوريكه ميزان مرگ و مير گوساله هم يك مشكل جدي است و ميران آن باال مي

اولين دليل براي اين ميزان مرگ ومير باال ابتالء به  .گزارش شده است% 3/6و در ژاپن % 1/13تا  4/9، در آمريكا % 8/7
تازه متولد شده موجب افزايش سالمت، كاهش مرگ و  هاي آهن در گوساله  تغذيه با مكمل). 2007كامادا، (ها است عفونت

اسب و مقاومت در برابر با وجود اينكه آهن جهت رشد من .دشو مير و افزايش هماتوكريت و هموگلوبين خون  آنها مي
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لذا در . هاي گوساله را تامين كند تواند به طور كامل نياز ها نياز است، اما شير از لحاظ اين ماده معدني فقير است و نمي عفونت
هاي نوزاد شيري مورد  ايمني گوساله-هاي خوني اين مطالعه تاثير افزودن مكمل آهن به آغوز وعده اول و تاثير آن بر فراسنجه

  .بررسي قرار گرفته است
  

  ها مواد و روش
از نژاد هلشتاين در يك واحد دامپروري شيري در ) رأس ماده 24رأس نر و  12(رأس گوساله 36اين تحقيق با استفاده از 

 دار خورانيده ليتر و با توجه به نوع تيمار با استفاده از بطري سرپستانك 2آغوز به ميزان . حومه شهر اصفهان انجام گرفت
،گروه دوم مخلوط با آغوز مصرفي )بدون مكمل(گروه اول شاهد.گروه تقسيم شدند 3ها به طور تصادفي به  گوساله.شد مي

  گرم  ميلي40گرم و گروه سوم مخلوط با آغوز مصرفي وعده اول به ميزان  ميلي 20وعده اول به ميزان 
 . ك هفته بعد از تولد خونگيري به عمل آمدساعت بعد از تولد و ي 24ها قبل از مصرف آغوز،  از تمام گوساله

 اندازه گيري فراسنجه

هاي قرمز  گيري هماتوكريت، هموگلوبين و شمارش گبلول هاي خوني مورد ارزيابي در اين آزمايش شامل اندازه فراسنجه
ز طريق روش هاي قرمز ا هماتوكريت به روش ميكروهماتوكريت، هموگلوبين به وسيله كيت مخصوص و شمارش گلبول. بود

با استفاده از  1هاي مدنظر از روش انتشار ايمني شعاعي يك طرفه ايمونوگلوبولين.استاندار دستي مورد ارزيابي قرار گرفت
هاي  در اين آزمايش فريتين سرم با روش االيزا و با استفاده از كيت.شدند گيري هاي شركت بهار افشان تهران اندازه پلت

با توجه به متغير بودن كيفيت آغوز جهت افزايش دقت آزمايش از پارامتري به .  گيري شد اندازه آمريكا -2تجاري مونوبايند
كه براي نمونه با  استفاده از رابطه زير . ساعت اول زندگي استفاده شد 24ها  در طي  نام بازده جذب ظاهري ايمونوگلوبولين

  ).1998كوئلي و همكاران،(بدست آمد  IgGظاهري  بازده جذب 

 

 
بررسي : عبارت بودند از ها هاي حاصله تجزيه و تحليل شد كه اين روش داده SASها با استفاده از نرم افزار آماري   داده

دانكن  اي تفاوت كلي بين ميانگين تيمارها به وسيله روش تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين تيمارها به كمك آزمون چند دامنه
  .مشخص گرديد% 5كه در سطح 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
1-SIRD (Single Radial Immunodifusion) 
2-Monobind  
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  نتايج و بحث
دهد كه تفاوت  نتايج نشان مي. آمده است 1گيري در جدول  زمان نمونه 3نتايج مربوط به فراسنجه هاي خوني در 

هاي قرمز و فريتيين سرم  گروه تيماري از لحاظ سطح هماتوكريت، هموگلوبين، شمار گلبول 3بين )    <0P/ 05 (داري  معني
ساعت پس از تولد، ميانگين سطح هماتوكريت، هموگلوبين،  24در زمان . جود نداردو) قبل از مصرف آغوز(در زمان صفر
  ).    >0P/ 05 (هاي قرمز و فريتين در گروه سوم نسبت به گروه شاهد بيشتر بود  شمارگلبول
ه قبل از مصرف آغوز به حدي پايين بود كه حلق A,G,M  آمده است، غلظت ايمونوگلوبولين 2طور كه در جدول  همان
ساعت  24اما بعد از . ها را در زمان صفر تقريباً صفر در نظر گرفتيمو تقريباً ميزان اين فراسنجه. تشكيل نشد SRIDهاي  در پلت

در سرم  Gهاي گروه سوم نسبت به گروه دوم و گروه شاهد داراي ميانگين غلظت باالتري از ايمونوگلوبولين اگرچه گوساله
   .معني دار نبود)  <05/0p(ها از لحاظ آماري انگينخود بودند ولي اين اختالف مي

هاي مختلف پس از  ها در زمان هاي قرمز و فريتين خون گوساله سطح هماتوكريت، هموگلوبين، شمار گلبول هاي ميانگين-1جدول 
  تولد

  خطاي استاندارد                3هگرو                2گروه               1گروه                                    فراسنجه

  
  (%)هماتوكريت

                             a333/37               a833/36                 a667/37                         323/1 ساعت صفر                                             
                          b 475/30             ab 617/31                 a 697/35                         075/1                                               24ساعت

  ª667/31               ª 583/33            ª 833/36                          062/1يك هفتگي                                             
  )g/dl(موگلوبينه

  a 961/11                 a173/12                 a026/11                           41/0ساعت صفر                                           
  b156/10                b 223/10                 a991/11                           36/0                                              24ساعت 

                       b 291/10               ab 012/11                a192/12                            34/0يك هفتگي                                         
  )µl/ 106(هاي قرمز  شمار گلبول

  a 823/9               a375/10                 a 179/10                            48/0                       ساعت صفر                      
   b 969/7               ab 550/8                   a 983/9                              37/0                                               24ساعت

  a216/8                 a121/9                  a  10/10                             39/0ك هفتگي                                             ي
  )ng/ml(فريتين

   a047/29              a 393/29                  a 209/28                           43/0ساعت صفر                                           
   b067/21             ab 396/23                 a   097/24                            53/0                                            24ساعت 

  a611/17               a387/19                  a 158/20                           51/0يك هفتگي                                           

  
 .باشد مي >p)0/ 05 (دا ر ها در هر سطر با حروف غير مشابه داراي اختالف معني ميانگين 
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گيري زمان صفر باالترين درصد هماتوكريت هموگلوبين  هاي مختلف نمونه هاي تيماري، در بين زمان جدا از بحث گروه
% 4/8ها  حجم خون گوساله) 1975(طبق گزارش مولربرگ و همكاران . هاي قرمز را به خود اختصاص داده است رگلبولو شما

شدن  يابد، با افزايش حجم خون موجب رقيق افزايش مي% 3/9باشد اما بعد از مصرف آغوز اين حجم به  وزن بدن آنها مي
آورد و طبق گزارش پيترز و ماهان كه بيان نمودند  مز را پايين ميهاي قر شود و ميزان هموگلوبين و گلبول هموگلوبين مي

توان به اين نكته رسيد كه كاهش سطح  تغييرات سطح هماتوكريت عموماً شبيه به تغييرات سطح هموگلوبين است، مي
هاي تازه  گوساله نيز با مطالعه بر روي) 1996(كيوم و تانابي. ساعت بعد از تولد طبيعي است 24هموگلوبين و هماتوكريت، 

دار  گرم سولفات آهن به آغوز و شير آنها گزارش كردند كه اين روش موجب افزايش معني ميلي 40متولد شده و افزودن 
مطالعات متعددي اين نتايج را كه استفاده از . شود روزگي مي 10تا  2ها در سن  سطح هموگلوبين و هماتوكريت خون گوساله

راجورا و (كند ، تاييد ميشود ها مي زندگي موجب افزايش سطح فريتين و آهن سرم خون گوسالهمكمل آهن در چند روز اول 
قبل از مصرف آغوز  ها  غلظت ايمونوگلوبولين). 2004؛ مهري و همكاران، 2003؛ استاندهرت و تيوشر، 1995همكاران، 

نكته قابل مالحظه در . تشكيل نشد SRIDهاي  آمده است به حدي پايين بود كه حلقه در پلت 2گونه كه در جدول  همان
ساعت اول زندگي  24بازده جذب ظاهري در طي ) 1995(ها طبق گزارش كوئيلي و همكاران خصوص جذب ايمونوگلوبولين

  .است
  هاي مختلف پس از تولد ها در زمان هاي سرم خون گوساله لظت ايمونوگلوبولينهاي غ ميانگين -2جدول

 
  خطاي استاندارد            3گروه           2گروه            1گروه                    فراسنجه                  

  
 Gايمونوگلوبولين 

  --                              >1                         >1                    >1 ساعت صفر                                           
                           a 333/14              a 5/15                    a 417/16                       66/0                                          24ساعت

  36/0                     823/8  083/8                916/6يك هفتگي                                        
  Mبولين ايمونوگلو

  --                                >1                        >1                       >1ساعت صفر                                       
  a58/1                 a 891/1                   a583/1                           075/0                                         24ساعت 

                       a 941/0              a 025/1                   a033/1                            035/0يك هفتگي                                     
  Aايمونوگلوبولين

  --                                 >1                          >1                     >1ساعت صفر                                       
   b 406/0              ab 516/0                    a 554/0                             026/0                                       24ساعت

  b202/0                 a308/0                     a355/0                            018/0يك هفتگي                                     

  
  .باشد مي >p)0/ 05 (دا ر ها در هر سطر با حروف غير مشابه داراي اختالف معني ميانگين 
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  )درصد(ها  ميانگين جذب ظاهري ايمونوگلوبولين -3جدول

  خطاي استاندارد             3گروه                   2گروه                     1گروه                                              فراسنجه           

  
  IgG             785/35          445/36               292/39           84/1ميانگين جذب ظاهري
  IgM             355 /36       899/38             919/38    91/1ميانگين جذب ظاهري
    IgA              239/33          400/35              728/36               94/1 ميانگين جذب ظاهري

  
  .باشد مي <p)0/ 05 (دار ها هر سطر بدون حرف فاقد اختالف معني ميانگين 

 
و از طرفي طبق گفته . گيرد وسيله فرايند پينوسيتوزي انجام ميجذب ايمونوگلوبولين ب) 1985(طبق گزارش بوش و استالي

غير معني  توان اين افزايش نسبي شود، مي تواند موجب افزايش فعاليت پينوسينوزي در موش  كه آهن مي) 1972(فوربس و رينا 
در گروه سوم،  GوA لوبولين افزايش معني دار غلظت ايمونوگ. را انتظار داشتها  در بازده جذب ظاهري ايمونوگلوبولين دار 

با توجه به گزارش  را در سن يك هفتگي را Mدار غلظت ايمونوگلوبولين  معني نسب به گروه شاهد  و همچنين افزايش غير
باشند و با توجه  ساعت پس از تولد قادر به توليد ايمونوگلوبولين مي 36ها از  كه نشان دادند گوساله) 1979(دوري و همكاران

كه گزارش كردند در زمان كاهش فريتين ميزان ايمونوگلوبين ) 1383(ريتين در اين سن و نتايج  قريشيان و همكارانبه سطح ف
G  وA يابد داري كاهش مي به طور معني.  
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Hematological  Parameters in Newborn Calves 
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Abstract 
This study was designed to evaluate the effect of ferrous iron on hematological parameters and 

passive immunity using a completely randomized design. Thirty six Holstein calves were fed colostrums 
containing 0 (control), 20(T1) and 40(T2) mg iron in the form of ferrous iron. Blood samples were 
collected at birth (prior to colostrum usage), 24 h and one week after birth. Hematological parameters 
(hemoglobin, hematocrit, red blood cell, ferritin) and serum Ig (IgG, IgM, IgA) concentrations were 
assessed. Control calves that received colostrums without supplement, at 24 h after birth had lower 
(P<0.05) hematological parameters than T1 and T2 groups. No significance was found between T1 and 
T2 for RBC, heamtocrit and ferritin, while was found hemoglobin parameter at 24h after birth in T2 was 
higher (P<0.05) than T1. Ad ferrous iron to colostrum did not affect (P>0.05) IgM, IgG absorption from 
the intestines of newborn calves. Calves receiving T2, had higher (P<0.05) serum IgA concentration at 
24h of age than control and T1, but Iron had no effect (P>0.05) on apparent efficiency of IgA absorption. 
In the differences among treatment at first week after birth were not significant for hematocrit, RBC and 
ferritin. The results at one week after birth indicated that levels of hemoglobin, serum IgG and IgA in T2 
group’s was higher (P<0.05) than control group. And no significance was found between groups for IgM 
concentration at one week of age (P>0.05). In conclusion, the use of ferrous iron on colostrum, exhibited 
the best effects on hematological parameters and relative effect on passive immunity in newborn calves.  
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