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عوامل موثر بر کیفیت آغوز در گاوهای شیری

مقدمه

نیمازندهوسالمتعلتمهمترینکیفیتباآغوزکافیمقدارمصرفکهاستشدهمشخصبخوبی

بنابراین.رندندافعالیایمنیسیستمتولدزماندرهاگوسالهحقیقتدر.استشدهمتولدتازههایگوساله

ایمنیتوانبعنکهداردآغوزمصرفراهاز(هاایمینوگلوبولین)بادیهایآنتیدریافتبهبستگیچیزهمه

میجذبباریکرودهدیوارهازاولساعت24درآغوزهایگلوبولینایمینو.شودمیشناختهغیرفعال

ازپساعاتساولیندرکیفیتباآغوزکافیمقدارخوراندننیازمندفعال،غیرایمینتبهدستیابی.شوند

ایندر.دادانجامرااینکارتوانمیبخوبیهاگوسالهوگاوهامناسبمدیریتبا.(1شکل)استتولد

.کنیمبرررسیراآغوزکیفیتبرموثرعواملمهمتریناستقراربولتن

چیست؟آغوز

ختلفمترکیباتازکمپلکسیکآغوز.استزایمانازپسگاوپستانازشدهخارجترشحاتاولینآغوز

آغوزهایایمینوگلوبولین.استرشدفاکتورهایومهممغذیترکیباتایمنی،فاکتورهایانواعشامل

.است(IgG1عمدتا)IgGآغوزهایایمینوگلوبولینمهمترینشیریگاوهایدرواندشدهمطالعهبخوبی

تاثیرهاالهگوسایمنیسیستمبرکهدارندوجودآغوزدرهمدیگریفاکتورهایایمینوگلوبولین،برعالوه

مادری،زندهایمنیهایسلولها،هورمونرشد،فاکتورهایبهتوانمیجملهآنازوگذارندمی

مطالعاتمینهزایندر.کرداشاره(الکتوفرینمثال)اختصاصیغیرمیکروبیضدفاکتورهایوهاسیتوکین

بیشتریرتاثیعواملاینازکدامیککهنیستمشخصبدرستیهمهنوزامااست،شدهانجامزیادیبسیار

.داردهاگوسالهایمنیبر
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لیتر4تا2کمدستکهشودمیتوصیه:1شکل

هایگوسالهبه(IgGگرم100حدود)آغوز

.شودخوراندهتولدازپساولساعت2درهلشتاین
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همیمسهمفاکتوراینواستشدهشناختهبخوبیهاگوسالهایمنیسیستمدرIgGنقشکهآنجااز

.کنندمیاستفادهآغوزکیفیتتعیینبرایIgGغلظتازعموما،داردراآغوزبادیهایآنتیاز

دارد؟مشخصاتیچهکیفیتباآغوز

بیمارهایعلیهبرآنIgGغلظتباشد،داشتهIgGلیتردرگرم50کمدست:بایدکیفیتباآغوزیک

مقدار)کندفراهمگوسالهبرایراکاملغذاییعدهویکباشد،زیادافتدمیاتفاقگلهآندرکهخاصی

آلودگینکمتری،(باشدداشتهگوسالهسالمتبرایمعدنیعناصروهاویتامینپروتئین،چربی،کافی

درفرمکلی10000ازکمترولیترمیلیهردرباکتریکل100000ازکمتر)باشدداشتهراباکتریایی

Mycobacteriumجملهازآغوزباانتقالقابلهایپاتوژنفاقدو(لیترمیلیهر avium(ایجادعامل

.باشدسالمونالییومایکوپالسماییهایگونه،(یونبیماری

آغوزکیفیتبرموثرعوامل

کلیبطورکهاندشدهمعرفیوشناساییشیریگاوهایآغوزکیفیتبرموثرعواملعنوانبهعاملچندین

عواملگاو،خشکیدورهدرمدیریتیعواملمادری،عوامل:کردتقسیمدستهچندبهراآنهاتوانمی

.محیطیهایپاتوژنواقلیمی

غلظتکهاستشدهپذیرفتهکلیبطور:نژادIgGدیگربامقایسهدرهلشتاینگاوهایآغوزدر

نشان2012سالدرآمریکادرشدهانجامپژوهشیکوجوداینبا.استکمترشیریگاونژادهای

.نداشتوجودهلشتاینوجرزینژادگاوهایبینتفاوتینظراینازکهداد

کمتریرمقداباالتر،ودومزایشنوبتگاوهایبامقایسهدرهاتلیسهمیانگینبطور:زایشنوبت

نیزهاییتلیسهوجوداینبا.کنندمیتولید(IgGبویژه)ایمینوگلوبولینترپایینغلظتباآغوز

وشودریختهوردهاتلیسهآغوزروتینبطورنبایدبنابرایندارند،خوبیبسیارآغوزکیفیتکههستند

.کنیمبررسیراآنکیفیتحذفازقبلاستبهتر
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مقدارکهاستشدهگزارش:پستانیغدداندازهIgGاندازهیاسایزتاثیرتحتآغوزبهشدهمنتقل

.نیستگاوپستان

عاملیکی،خشدورهدرکلنیکیتحتپستانورمبهگاوهاشدنمبتال:بیماریهادیگروپستانورم

آغوزIgGلظتغبرتاثیریپستانورمکهمعتقدندبرخیامااست،شدهتولیدآغوزحجمکاهشبرای

عدادتحاویکلنیکیتحتپستانورمبهمبتالگاوآغوزکهداشتتوجهبایدوجود،اینبا.ندارد

.شودریختهدورحتمابایدواستپاتوژنیکهایباکتریزیادی

هکداردوجودمتنوعیپیشنهادهایزایشازقبلهایجیرهبرای:خشکیدورهدرگاوهاتغذیه

تایجن.استنشدهانجامزمینهایندرزیادیهایپژوهشما،ا.بخشدبهبودراآغوزکیفیتتواندمی

انتظاروخشکیشروع)خشکیدورههایجیرهمصرفکهدادنشان2009سالدرمطالعهیک

IgGکلوIgGغلظتآغوز،حجمبرتاثیرآنازبیشترحتییاNRCپیشنهادهایبراساس(زایش

جیرهازاستفادهکهشدمشخص(2001)دیگرآزمایشیکدر.نداشتدوششاولیندرشدهتولید

ازقبلهفته3مدتبهگاوهاوهاتلیسهتغذیهدر(%12/7برابردر%14/7)بیشترپروتئینباهای

ونیازکممعدنیعناصردیگروسلنیومکهآنجااز.(1جدول)نداشتIgGغلظتبرتاثیریزایش،

اینزاکافیمقدارمصرفرسدمیبنظردارند،دخالتبدنایمنیسیستمفعالیتدرهاویتامین

.شودمیشیریگاوهایآغوزکیفیتبهبودموجبهامکمل

هفته آخر آبستنی3اثر مصرف جیره های حاوی سطح زیاد و متوسط پروتئین در : 1جدول 

(Santos et al., 2001برگرفته از )بر کیفیت آغوز در تلیسه ها و گاوهای چند نوبت زایش 
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برتانتابسگرماییتنشکهاستدادهنشانبخوبیمطالعاتبرخی:سالفصلوگرماییتنش

نتایج.اندهنکردتاییدرااثریچنینهاپژوهشبرخیامادارد،منفیتاثیرشیریگاوهایآغوزکیفیت

درزایشازقبلهفته3مدتبهکمدستکههاییتلیسهکهدادنشان1997سالدرمطالعهیک

Zarei)جدیدپژوهشیکنتایج.بودکمترآغوزشاندرIgGغلظتبودند،گرماییتنشمعرض et

al. یمعنبطوربودند،کردهزایمانزمستانفصلدرکهگاوهاییآغوزدادنشان،اصفهاندر(2017

.داشتبیشتریIgMوIgGغلظتداری

برکخشگاوهاینگهداریمحلدرتاریکی-نورهایدورهدستکاری:(فتوپریود)تاریکی-نوردوره

Morin)استنداشتهتاثیرهلشتاینگاوهایآغوزIgGغلظتوشدهتولیدآغوزحجم et al., 2010).

تاثیرروز40تا28بهگاوهابودنخشکزمانمدتکاهشرسدنمیبنظر:خشکیدورهطول

هکاستشدهگزارشوجوداینبا.باشدداشتهزایشنوبتچندگاوهایآغوزکیفیتبرچندانی

نتایجهمچنین.شودمیآغوزحجمشدنکمترموجبروز،40ازکمتربهخشکیدورهطولکاهش

درآغوزIgGغلظتکاهشموجبکوتاهخشکیدورهطولکهدادنشان2004سالدرآزمایشیک

ازترکمآنهاخشکیدورهطولکهگاوهاییآغوزازگاودارانکهمعتقدند.شددومزایشنوبتگاوهای

ازبیشترآغوزIgGغلظتکهدرصورتیحتیکنند،استفادههاگوسالهتغذیهدرنبایداستروز21

علیهبراصیاختصبادیهایآنتیانتقالبرایکافیفرصتگاوهاییچنینزیرا.باشدلیتردرگرم50

.اندنداشتهراآغوزبهخشکی،دورهدرشدهمصرفهایواکسن

یمانزاهنگامدرعمالشوند،دوشیدهزایشازقبلبارچندگاوهاچنانچه:زایشازقبلشیردوشی

راثنیزپستانازخارجبهآغوزنشتزایش،ازقبل.شودمیخارجآغوزبجایشیرآنهاپستاناز

.دهدمیکاهششدتبهراآغوزکیفیتوداردمشابهی

خونازراآنوسازندمیبادیآنتیهاپاتوژنبرعلیهمعمولبطورگاوها:محیطیهایپاتوژن

خوداطرافمحیطهایپاتوژنبابتواندگوسالهبایدبنابراین.فرستندمیآغوزبه
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داریگاوهمانهایگوسالهتغذیهبرایگاوداریهرگاوهایآغوزازشودمیتوصیهوکنندمبارزهبخوبی

.شوداستفاده

ازقبلهفته6تا3بفاصلهگاوهاواکسیناسیونانجام:خشکیدورهدرگاوهاکردنواکسینه

نواکس.دهدافزایشرااختصاصیهایژنآنتیعلیهبرآغوزبادیهایآنتیمقدارتواندمیزایش

.داندادهجواببهترنظراینازکرنوویروسورترویروسکلی،اشیرشیابویژههاگوسالهاسهال

افزایشیبخوبراآغوزبادیهایآنتینیزتیفیموریومسالمونالواکسنکهاستشدهگزارشهمچنین

.استنمودهتوصیهگلهدامپزشککهشوندمصرفهاییواکسنبایدموردهردرالبته.دهدمی

توصیهساسابربایدواکسیناسیونزمان.بودخواهدمفیدهاجنبهاینازنیزهاتلیسهکردنواکسینه

تاثیریشودمصرفزایشازقبلهفته3ازکمترفاصلهدرواکسنچنانچهوباشدمحلیدامپزشکان

.داشتنخواهدآغوزبر

فرمکلییاسالمونالبهنقلوحملمراحلدریادوششحیندرآغوزشدنآلوده:زابیماریعوامل

هبآغوزازمستقیمبطوربیماریهابرخیاینبرعالوه.شودمیهاگوسالهدراسهالبروزموجبها

.کرداشارهویروسیهایبیماریویونبیماریبهتوانمیجملهآنازکهشوندمیمنتقلگوساله

.شودپاستوریزهاینکهیاشودریختهدورآغوزبایدیااینصورتدربنابراین


