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 چکیده
 الو شیوع اسه سالمت ،بر عملکرد رشد K99 کیینیانتروتوکس یاکلیشیاشر یباکتر هیعل (IgYاختصاصی ) مرغزرده تخم بادییآنت هیاثر تغذ یبررسمنظور به

های انفرادی ها در جایگاهراس گوساله تازه متولدشده در قالب طرح کامالً تصادفی با دو تیمار انجام شد. گوساله 06، آزمایشی با استفاده از رخواریش هایگوساله
همراه های گروه تیمار شیر یا آغوز بهو گوساله روز تنها شیر یا آغوز دریافت کردند 06مدت  های گروه کنترل بهبا شرایط کامالً مشابه قرار داده شدند. گوساله

IgY  علیه باکتریK99 صورت روزانه ثبت شد و عملکرد رشد های سالمتی و شیوع اسهال بهشده دریافت کردند. در طول انجام آزمایش فراسنجه غیرفعال
و بازده خوراک و شیر مصرفی در  آغازین ر ماده خشک مصرفی خوراکصورت هفتگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش وزن روزانه، مقدا به

کنترل بود و امتیاز مدفوع و امتیاز گوش در این  باالتر از گروه IgY(. امتیاز وضعیت سالمت در گروه P<60/6)باالتر از گروه کنترل بود  IgYگروه 
(. P<60/6)نسبت به گروه کنترل کاهش یافت  IgYهای مدفوع در گروه فرممار کلی(. شP<60/6)کنترل بود  تر از گروهداری پایینطور معنیگروه به

و افزایش وزن روزانه گوساله شیرخوار  اثرات مفیدی بر سالمت K99ی انتروتوکسیژنیک اکلیشیاشرعلیه  IgYنتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه 
 ها باشد. بیوتیکآنتیکار مناسبی جهت جایگزینی  تواند راههلشتاین دارد و می

 
 .مرغ، عملکرد، ایمنوگلوبین زرده تخمکالیای اسهال گوساله، امتیاز مدفوع،: هاکلیدواژه
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Abstract 
To investigate the effect of oral administration of prepared specific egg yolk antibody (IgY) against enterotoxigenic Escherichia coli K99 on growth 
performance, health, the prevalence of diarrhea of neonatal calves, an experiment was conducted using 60 newborn calves in a completely randomized 
design with two treatments. Calves were kept individually. Calves in the control group received only milk or colostrum for 30 days and calves in the 
treatment group received milk or colostrum with IgY against inactivated K99. During the experiment, health parameters and the prevalence of 
diarrhea were recorded daily, and growth performance was evaluated weekly. The results showed that average daily gain, starter dry matter intake and 
feed and milk efficiency were higher in the IgY group than the control group (P<0.05). The general health score in the IgY group was higher than 
control group and fecal and ear scores in this group were significantly lower than the control group (P<0.05). The count of fecal coliforms in the IgY 
group was decreased by approximately one log compared to the control group (P<0.05). The results of the present study showed that oral 
administration of IgY against enterotoxigenic Escherichia coli K99 has beneficial effects on health and average daily gain of suckling Holstein calves 
and It can be a good way to replace antibiotics. 
 
Keywords: Calves’ diarrhea, E. coli, Egg yolk immunoglobulin, Fecal score, Performance. 
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مقدمه

با تولید  K99دارای فیمبریای  اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک

-heatیا  STaانتروتوکسین نوع یک مقاوم در برابر حرارت )

stable type I enterotoxinترین  عنوان یکی از مهم(، به

های نوزاد شناخته زای مرتبط با اسهال گوسالهعوامل بیماری

های از طریق پیلی به گیرنده K99 یاکلیشیاشر. [0]شود می

چسبد و با موجود در سطح اپیتلیوم روده کوچک می

شدن، انتروتوکسین تولیدی توسط باکتری، موجب  ساکن

تلیال روده شده و درنتیجه موجب از های اپیآسیب به سلول

ها گسیختگی در ترشح و جذب مایعات و الکترولیتهم

شود. این رخداد موجب اسهال آبکی، دهیدراتاسیون و  می

. اسهال عفونی، [1]شود های شیرخوار میاسیدوز در گوساله

و  ها داراستترین سهم را در ایجاد تلفات در دامداری بیش

های مرتبط با ترین شیوع را در بین بیماری معموالً بیش

ها دارد. این امر موجب شده است که، اسهال عفونی، گوساله

ای را به صنعت گاو شیری در ضررهای اقتصادی گسترده

های گذشته نشان داده  . در پژوهش[7]سطح جهان وارد کند 

ایران که در  یاکلیشیاشرهایی از شده است که، شیوع سویه

شوند، حدود های شیرخوار میموجب اسهال در گوساله

، یاکلیشیاشرهای چنین این سویه درصد است و هم 50/70

 . [17]ها دارند بیوتیکترین مقاومت را در مقابل آنتی بیش

ترین روش درمان اسهال بیوتیکی، متداولدرمان آنتی

حال، با افزایش مقاومت باشد. با اینها میگوساله

های ها، خطر درمان ناکارآمد بیماریبیوتیکی باکتری نتیآ

توجهی افزایش یافته است و باعث ایجاد  طور قابلعفونی به

ای در سراسر جهان شده است. در وضعیت هشداردهنده

ها در دام، بیوتیکنتیجه، قوانین ممنوعیت استفاده از آنتی

در یافته، تنظیم شده است.  خصوص در کشورهای توسعه به

های ایمن و مؤثر برای این زمینه، نیاز فوری برای ایجاد گزینه

های ها برای پیشگیری و درمان بیماریبیوتیکجایگزینی آنتی

 . [1]شود عفونی، احساس می

ترین شده (، شناختهIgYمرغ )ایمنوگلوبین زرده تخم

مرغ است و از نظر عملکرد و ساختمان، ایمنوگلوبین تخم

عنوان یک گزینه در دسترس باشد و بهمی IgGبسیار شبیه 

ها در درمان و پیشگیری بیوتیکبرای جایگزینی آنتی

های باکتریایی و ویروسی شناخته بسیاری از بیماری

وسیله پرندگان دارای  هب IgY. تولید [22]شود  می

 نظیرپستانداران  IgGهای بسیاری نسبت به تولید  مزیت

دمان باالی تولید است. عالوه مؤثربودن، امنیت باال و ران

، با IgYبادی اختصاصی براین، تغذیه خوراکی آنتی

کند. این مزایا، سیستم ایمنی پستانداران، تداخل ایجاد نمی

ی کاربردی در کار راهعنوان به IgYموجب شده است که 

. [2] شودها مطرح پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری

محیطی  از نظر زیست ترکیب نعالوه بر این، استفاده از ای

است  سمیتفاقد اثرات خطرناک، مقاومت دارویی و 

موجب محافظت در مقابل  IgY. استفاده خوراکی از [11]

و  یاکلیشیاشرسالمونال، نظیر زا بسیاری از عوامل بیماری

که  ها روتاویروسمانند زای گوارشی های بیماریویروس

. با [11]شوند می ،نندکدر روده ایجاد بیماری و اسهال می

شده روی ایمنوگلوبین زرده  انجام های پژوهشوجود 

اختصاصی  IgYمرغ، تاکنون گزارشی از اثر خوراکی تخم

های شیرخوار و پیشگیری از اسهال در ایران، در گوساله

اثر  ، ارزیابیپژوهشدر دسترس نیست. لذا هدف این 

 یباکتر هیعل اختصاصی مرغزرده تخم بادییآنت هیتغذ

 ،بر عملکرد رشد K99 کیینیانتروتوکس یاکلیشیاشر

 رخواریش هایگوساله و شیوع اسهال  در  سالمت

 بود.  نیهلشتا

 

هاموادوروش

، از K99انتروتوکسیژنیک اشریشیاکلی سویه باکتری 

سازی رازی، کرج، ایران؛ سسه تحقیقات واکسن و سرمؤم

TSB (Tryptic soy broth )ها در محیط تهیه شد. باکتری



 هایگوساله سالمت و رشد عملکرد بر K99 کیژنیانتروتوکس یاکلیشیاشر یباکتر هیعل شده ساخته یاختصاص مرغتخم زرده بادییآنت هیتغذ اثر

 نیهلشتا رخواریش
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ساعت، کشت  25 مدت بهگراد درجه سانتی 07و در دمای 

های باکتری داده شدند. پس از انکوباسیون، سلول

 10 مدت به g× 0666آمده از سانتریفیوژ با دور   دست هب

 07دقیقه، با پنج درصد فرمالدئید مخلوط شده و در دمای 

ساعت نگهداری شدند. سپس  25 مدت بهدرجه 

شده با فرمالین، با بافر فسفات  غیرفعال یاکلیشیاشر

وشو داده شد و با مقیاس مکفارلند یک تنظیم شد.  شست

درجه  -26آمده تا زمان تزریقات در دمای  دست همحلول ب

 گراد ذخیره شد. سانتی

 22گذار با سن متوسط  مرغان لگهورن تخمسی قطعه 

و  های انفرادیدر قفس ای قطعه 10، در دو گروه هفته

 ها مرغ. [0]های رفاه دام، نگهداری شدند براساس توصیه

شده، در عضله  غیرفعال K99کالی تزریق باکتری ای با

. در تزریق نخست، از ادجوانت کامل ایمن  شدندسینه 

سازی رازی، کرج، سسه تحقیقات واکسن و سرمؤفروند )م

در  .شده استفاده شد همراه باکتری غیرفعالایران( به

ات یادآور بعدی )دو تزریق به فاصله دو هفته( از تزریق

سسه تحقیقات واکسن و ؤادجوانت ناقص فروند )م

، شاهدسازی رازی، کرج، ایران( استفاده شد. در گروه  سرم

فیزیولوژیک به ژن و با سرمادجوانت فروند، بدون آنتی

بادی، از منظور تعیین تیتر آنتی . به[15]مرغان تزریق شد 

های دو، چهار، شش، در روز صفر، هفته گذار تخم مرغان

ها، مرغتخم چنین همنمونه خون گرفته شد.  16هشت و 

گراد در دمای چهار درجه سانتی سازی ناز زمان اولین ایم

 ذخیره شدند. 

مرغ از سفیده بادی، ابتدا زرده تخمجهت استخراج آنتی

ول گالیکاتیلن حجمی پلی -درصد وزنی 0/0جدا شد، مقدار 

(PEG 6000به زرده تخم ،) مرغ اضافه شد و حجم مخلوط

وسیله بافر فسفات افزایش یافت و پس از  حاصل به

دقیقه در دمای چهار درجه  20مدت  کردن، به مخلوط

سانتریفیوژ شد. سپس مایع رویی  g× 0666گراد با دور  سانتی

درصد وزنی  12جدا و رسوب حاصل دور ریخته شد. مقدار 

طور ها افزوده و محلول بهگالیکول، به نمونهاتیلنحجمی پلی

درجه  چهار یدر دما قهیدق 20مدت  کامل مخلوط شد و به

پس از اتمام  .دیگرد وژیفیسانتر g× 0666با دور  گرادیسانت

سانتریفیوژ، مایع رویی دور ریخته شد. سپس به رسوب 

لیتر میلی 0/2لیتر بافر فسفات و مقدار میلی 0/2حاصل مقدار 

دقیقه در دمای چهار  06مدت  ها بهاتانول اضافه گردید. نمونه

سانتریفیوژ شدند. مایع  g× 0666گراد با دور درجه سانتی

 0/2رویی دور ریخته شد و به رسوب حاصل مقدار 

های گالیکول، اضافه گردید. در انتها محلولاتیلنلیتر پلی میلی

ه دیالیز حاوی موجود در کیسه دیالیز نگهداری شد. کیس

ساعت جهت تغلیظ، در  25محلول پس از 

ساعت قرار داده شد. در  54مدت  گالیکول، به اتیلن پلی

درصد  46با  IgYمانده است،  ها باقیچه در نمونه نهایت آن

باشد. سپس از محلول حاصل، پودر زرده خلوص می

کن روش خشکبادی اختصاصی، بهمرغ حاوی آنتی تخم

 .[1] پاششی تهیه شد

راس گوساله هلشتاین تازه متولدشده )با میانگین وزن  06

های شرکت شیر و گوشت کیلوگرم( از میان دام 7/00

طور تصادفی به ها بهمهدشت ساری، انتخاب شدند. گوساله

رأسی تقسیم و به یکی از دو تیمار؛  06دو گروه 

بادی )شاهد( و کننده شیر یا آغوز بدون آنتی دریافت

بادی همراه مکمل حاوی آنتیکننده شیر یا آغوز به دریافت

بادی(،  )آنتی K99کالی مرغ اختصاصی علیه ایزرده تخم

روز اختصاص یافتند. در این مطالعه، شیر یا آغوز  06مدت  به

 یاکلیشیاشرمرغ اختصاصی علیه با یک گرم پودر زرده تخم

K99 ه ها به آب و خوراک آغازین آزادانغنی شد. گوساله

دسترسی داشتند. حیوانات در جایگاه انفرادی و براساس 

. ترکیبات و [4]های توصیه شده نگهداری شدند پروتوکل

ها در  مصرفی گوساله آغازین مشخصات شیمیایی خوراک

 ( نشان داده شده است. 1جدول )
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 آغازین خوراک ییایمیش بیو ترک یمواد خوراک .1جدول 

 هاگوساله

 کیلوگرم ماده خوراکی

 266 دانه جو

 356 دانه ذرت

 356 کنجاله سویا

 13 کنجاله کلزا

 16 نمک

 16 شیرینجوش

 36 سبوس گندم

 15 کربنات کلسیم

 5 منیزیوم اکسید

1معدنی -پرمیکس ویتامینه
 11 

 1666 کل

2ترکیبات شیمیایی محاسبه شده
  

 7/962 ماده خشک )گرم/ کیلوگرم(

 83/1 ی/ کیلوگرم( انرژی خالص شیردهی )مگاکالر

 6/217 پروتئین خام )گرم/ کیلوگرم از ماده خشک(

 348 )گرم/ کیلوگرم از ماده خشک(الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

 85 )گرم/ کیلوگرم از ماده خشک(الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

 66 )گرم/ کیلوگرم از ماده خشک(خاکستر 

 D :IU؛ ویتامین A :IU 15666ک: ویتامین پرمیکس در هر کیلوگرم از خورا. 1

گرم؛ منگنز: میلی 36گرم؛ مس: میلی 96گرم؛ آهن: میلی E :56؛ ویتامین 5666

 گرم.میلی 1گرم؛ ید: میلی 3/6گرم؛ سلنیوم میلی 96گرم؛ روی: میلی 36

.NRC (2001)اساس شده بر محاسبه. 2

 

بین مصرفی، روزانه و از تفاضل خوراک آغازین  مقدار

شده در ابتدای هر روز و مقدار  ارائهخوراک آغازین 

دست آمد.  در صبح روز بعد به مانده خوراک آغازین باقی

 صورت بهها در زمان تولد و پس از آن وزن بدن گوساله

گیری شد و هفتگی در صبح و قبل از غذادهی، اندازه

هفته اول و  مقدار افزایش وزن روزانه در دو بازه زمانی دو

مقدار رشد و ابعاد بدن  چنین همهفته دوم محاسبه شد.  ود

شامل ارتفاع جدوگاه، ارتفاع هیپ، عرض هیپ و دور 

گیری شد و افزایش رشد صورت هفتگی اندازهسینه به

هفته دوم  هفته اول و دو بازه زمانی دو روزانه در دو

صورت روزانه ها از نظر سالمت بهمحاسبه گردید. گوساله

نه قرار گرفتند و امتیاز مدفوع، گوش، چشم و مورد معای

پوزه قبل از نوبت شیر صبحگاهی و در زمان یکسان و 

شده توسط دانشگاه ویسکانسین داده  براساس روش ارائه

 .[0]عنوان بیماری درنظر گرفته شد شد و امتیاز سه به

( 1)ها از طریق رابطه نمره سالمت عمومی گوساله

 .[14]محاسبه شد 

 نمره سالمت عمومی =                           (1)رابطه 

تعداد روزهای ابتال به ×1) – تعداد روزهای آزمایش

برای بیماری گوارش ها درمانتعداد  ×2) – (اسهال ) – 

(0× برای بیماری تنفسی ها درمانتعداد  تعداد ×2) – (

ی گوارشی و ها عفونتبرای سایر  رأسبرای هر  ها درمان

×2) – (تنفسی  ( کیوتیب یآنتعداد درمان ت

 

پس از  06از مدفوع در روز شروع پژوهش و در روز 

برداری و به آزمایشگاه  زایش در ظروف استریل نمونه

کالی، های ایارسال شد. در آزمایشگاه، شمار باکتری

گیری های مدفوع اندازهها در نمونهها و الکتوباسیلفرم کلی

های کشت و ه از محیطاستفاد با ،شمارش باکتریاییشد. 

انجماد از پس از اطمینان  .شرایط رشد انتخابی انجام گرفت

طور وارونه، در انکوباتور ها بهدیشکشت، پتری هایمحیط

 .ساعت قرار داده شدند 54مدت  گراد و بهدرجه سانتی 07

 ،  MRS agarاز محیط کشت ها،کتوباسیلالبرای شمارش 

 EMB (Esoin methylene blue ها از محیط کشتفرمکلی

agar ) از  اشریشیاکلیو برای کشت و شمارش باکتری

( و سوربیتول MacConkey Agarکانکی )محیط مک

( استفاده شد و Sorbitol Mac Conkey Agarکانکی ) مک

های حاصل روی ساعت، کلنی 25پس از رشد باکتری در 

 کشت داده شدند.TSI (Triple Sugar Iron Agar )محیط 
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وسیله های حاصل بهزمان فوق، پرگنه س از گذشت مدتپ

پرگنه شمار مجهز به عدسی و شمارنده دیجیتایی، شمارش 

 CFU/g صورتزنده به های نیسمشده و تعداد میکروارگا

 . [16]به شد محاس

های و داده MIXEDهای پیوسته حاصل، با رویه داده

خه )نس SASافزار آماری نرم Genmodبا رویه  ،گسسته

آنالیز شد. حیوانات آزمایشی در  (2)با استفاده از رابطه ( 1/1

عنوان اثر تصادفی در معرض  هر آزمایش، داخل تیمار به

کوواریانس قرار گرفتند. -ساختارهای ماتریس واریانس

داری در  سطح معنی و  LSMeansصورت  ها به میانگین

(60/6P<).گزارش شد 

 Yijk = µ+ Ai + Bj + (ABij) + eij                  (2)رابطه 

ام در iمشاهده مربوط به تیمار،  Yijklدر این مدل، 

(، ABij) ؛زماناثر ،  Bj تیمار،اثر  ، Aiمیانگین؛ ،µ ؛امjزمان 

 آزمایشی است.خطای  ،eijاثر برهمکنش تیمار و زمان و 

 

نتایجوبحث

های آزمایش وزن بدن در کل دوره آزمایش و طی هفته

(، 2تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )جدول  تأثیرتحت 

که افزایش وزن روزانه در دو بازه زمانی روز تولد  درحالی

ماهگی در تیمار  روزگی و روز تولد تا یک 15تا 

داری طور معنیمرغ بهبادی زرده تخمکننده آنتی مصرف

(. افزایش وزن روزانه P<60/6)بود  شاهدباالتر از گروه 

تیمارهای  تأثیرروزگی تحت  24-15در بازه زمانی 

آزمایشی قرار نگرفت. میانگین حداقل مربعات بین سایر 

 تأثیرصفات رشد در ابتدا و انتهای دوره آزمایش تحت 

 قرار نگرفت. آزمایشی تیمارهای 

بر مصرف خوراک و بازده استفاده از  یشیآزما یمارهایاثر ت

د آورده شده است. در سه دوره رش 0در  جدول خوراک

هفتگی و از روز تولد تا  5-2روز تولد تا دوهفتگی، 

کننده  مصرفماهگی، مقدار ماده خشک مصرفی در گروه  یک

تر از تیمار شاهد بود  مرغ بیشبادی زرده تخمآنتی

(61/6>P میانگین بازده خوراک و شیر مصرفی در بازه .)

-بادی زرده تخم روز تولد تا دوهفتگی در گروهی که آنتی

(. P<60/6)افت کردند باالتر از گروه شاهد بود مرغ دری

بازده خوراک و شیر مصرفی بین تیمارهای آزمایشی در 

ماهگی  روزگی و از روز تولد تا یک 24-15های زمانی بازه

 تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

شده در برخی از حیوانات نشان  انجام های پژوهش

رغ موجب بهبود کارایی مداده است که، پودر زرده تخم

استفاده از خوراک، تعدیل اکوسیستم میکروبی دستگاه 

گوارش، تحریک سیستم ایمنی و محافظت از میزبان در 

. نشان داده [26]شود های دستگاه گوارش میبرابر بیماری

که دارای مواد  مرغ باتوجه به اینشده است که زرده تخم

اد معدنی مانند آهن ها، مومغذی باکیفیت از جمله پروتئین

عنوان یک افزودنی تواند بهها است، میو فسفر و ویتامین

 .[26]خوراکی در جیره حیوانات استفاده شود 

-اند که استفاده از زرده تخمهای گذشته نشان داده پژوهش

ها، موجب بهبود درصد از جیره غذایی گوساله 16مرغ تا 

 . [26]شود ها میعملکرد رشد در آن

وجه به عدم شناسایی سازوکار اصلی عملکرد با ت

مرغ اختصاصی در دستگاه گوارش بادی زرده تخمآنتی

ها نیز سازوکار رسد در گوسالهنظر میها، بهگوساله

مشابهی سبب بهبود هضم و جذب شده است و موجب 

بهبود عملکرد رشد شده است. سازوکار احتمالی دیگری 

بهبود  چنین همرشد و تواند موجب بهبود عملکرد که می

مصرف و راندمان خوراک شود، خاصیت ضدمیکروبی 

مرغ است. گزارش شده بادی اختصاصی زرده تخمآنتی

گرم در میلی 106اختصاصی با غلظت  IgYاست که پودر 

تا  O78:K80 یاکلیشیاشرلیتر موجب کاهش باکتری میلی

log CFU/ml 14/1  در مقایسه باIgY  غیر اختصاصی در

 .[10]شود یط آزمایشگاهی میشرا
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 های هلشتاین. اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد در گوساله2جدول 

 صفت
 تیمار

SEM 
P value 

 زمان×تیمار زمان تیمار بادیآنتی کنترل
     وزن بدن )کیلوگرم(

 69/6 6661/6 82/6 29/1 76/35 65/35 روز صفر

 69/6 6661/6 72/6 27/1 65/38 65/37 14روز 

 69/6 6661/6 66/6 26/1 15/43 36/42 21روز 

 69/6 6661/6 64/6 24/1 47//25 15/46 28روز 

 69/6 6661/6 63/6 65/1 98/46 34/46 36تا  6روز 

       افزایش وزن روزانه )کیلوگرم در روز(
36/6 14تا  6روز  b 36/6 a 61/6 61/6 61/6 32/6 
44/6 28تا  14روز   46/6  43/6 45/6 61/6 32/6 
37/6 36تا  6روز  b 41/6 a 63/6 63/6 61/6 32/6 

       متر(ارتفاع جدوگاه )سانتی
 44/6 61/6 38/6 58/6 66/75 66/76 ابتدایی

 44/6 61/6 52/6 63/6 36/86 76/86 انتهایی

 44/6 61/6 43/6 89/6 167/6 167/6 متر در روز(تغییرات روزانه )سانتی

       متر(هیپ )سانتیارتفاع 
 58/6 61/6 42/6 82/6 65/81 96/86 ابتدایی

 58/6 61/6 58/6 74/6 95/85 75/85 انتهایی

 58/6 61/6 33/6 81/6 175/6 173/6 متر در روز(تغییرات روزانه )سانتی

       متر(عرض هیپ )سانتی
 62/6 25/6 74/6 66/1 16/17 65/17 ابتدایی
 62/6 25/6 72/6 68/6 47/19 35/19 انتهایی

 62/6 25/6 65/6 45/6 684/6 682/6 متر در روز(تغییرات روزانه )سانتی
       متر(دور سینه )سانتی

 53/6 6661/6 87/6 96/6 77/76 95/76 ابتدایی
 53/6 6661/6 85/6 95/6 36/84 56/84 انتهایی

 53/6 6661/6 96/6 96/6 268/6 269/6 متر در روز(تغییرات روزانه )سانتی
a-bدار است ها در هر ردیف با حروف غیرمشابه معنی: تفاوت میانگین(65/6>P.) 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
 

 های هلشتاینمصرفی و بازده خوراک مصرفی در گوساله آغازین اثر تیمارهای آزمایشی بر خوراک. 3جدول 

 دوره )روز(
 تیمار

SEM 
P value 

 زمان×تیمار زمان تیمار بادینتیآ کنترل
 مصرفی )کیلوگرم در روز( آغازین خوراک

69/6 14تا  6روز  b 16/6 a 662/6  6661/6>  6661/6>  81/6  

34/6 28تا  14روز  b 46/6 a 61/6  61/6  6661/6>  71/6  

21/6 36تا  6روز  b 26/6 a 665/6  6661/6>  6661/6>  69/6  

 بازده خوراک و شیر مصرفی
37/6 14 تا 6روز  b 43/6 a 61/6  64/6  61/6  35/6  

39/6 28تا  14روز   41/6  61/6  41/6  61/6  51/6  

41/6 36تا  6روز   41/6  62/6  69/6  61/6  94/6  

a-bدار است ها در هر ردیف با حروف غیرمشابه معنی: تفاوت میانگین(65/6>P.) 
SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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در این آزمایش یک  IgYمرغ حاوی پودر زرده تخم

غیرفعال شده  K99 یاکلیشیاشرکلونال علیه بادی پلیآنتی

توپ سطحی تواند علیه چندین اپیبادی میاست، این آنتی

های رشد و مصرف باکتری عمل کند. بنابراین، بهبود شاخص

دلیل  دلیل فعالیت مهاری رشد باکتری، به تواند بهخوراک می

علیه اجزای سطحی باکتری  IgYگی اتصال و فعالیت باندکنند

های غشای خارجی و شامل فیمبریا )پیلی(، پروتئین

چنین  . نتایج مطالعه حاضر هم[10]ساکاریدها باشد  لیپوپلی

ها که دهد که در دو هفته اول زندگی گوسالهنشان می

های گروه های گوارشی در اوج قرار دارد، گوسالهبیماری

اند و جذب مواد غذایی نداشتهکنترل عملکرد رشد مناسبی 

خوبی صورت نگرفته است، سپس با پشت سر  ها بهدر آن

ها، در دو هفته دوم زندگی گذاشتن دوره اسهال در گوساله

اند، عملکرد رشد نیز زا در روده کاهش یافتهکه عوامل بیماری

 های آزمایشی تقریباً مشابه شده است. در گروه

ه زمانی روز تولد تا امتیاز وضعیت سالمت در باز

کننده ماهگی در گروه مصرف دوهفتگی و روز تولد تا یک

(. P<60/6)شاهد بود  مرغ باالتر از گروهبادی زرده تخمآنتی

هفتگی میانگین امتیاز وضعیت سالمت  5-2ولی در بازه 

(. میانگین 5های آزمایشی تفاوتی  نداشت )جدول بین گروه

و امتیاز گوش در گروه حداقل مربعات امتیاز مدفوع 

شاهد  تر از گروه مرغ کمبادی زرده تخمکننده آنتیمصرف

(. میانگین حداقل مربعات امتیاز چشم، پوزه و P<60/6)بود 

دمای بدن بین تیمارهای آزمایشی در کل دوره آزمایش 

 تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. 

تأثیر درصد شیوع اسهال و مداخالت دامپزشکی تحت 

حال، در  (. با این0تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )جدول 

مرغ شیوع اسهال بادی زرده تخمکننده آنتیگروه مصرف

(. میانگین تعداد روزهای =60/6P)تر از گروه شاهد بود پایین

بادی کننده آنتیهای گروه مصرفابتال به اسهال در گوساله

ور عددی، تقریباً یک ط مرغ نسبت به گروه شاهد بهزرده تخم

روز کاهش یافت. میانگین تعداد روزهای درمان اسهال در 

بادی زرده های گروه آنتیکل دوره آزمایش در گوساله

دار کاهش  طور غیرمعنی مرغ نسبت به گروه شاهد به تخم

کننده های مدفوع در گروه مصرففرمیافت. شمار کلی

 (.P<60/6)اهد بود تر از گروه ش مرغ کمبادی زرده تخم آنتی

های کالی در مدفوع گوسالهشمار باکتری ای چنین هم

طور  به مرغبادی زرده تخمکننده آنتیگروه مصرف

های الکتوباسیل شمار باکتری .کاهش یافت داری غیرمعنی

 (.0بین تیمارهای آزمایشی تفاوتی  نداشت )جدول 

 
 های هلشتاینمتی در گوسالههای سال. اثر تیمارهای آزمایشی برروی شاخص4جدول 

 صفت
 تیمار

SEM 
P value 

 زمان×تیمار زمان تیمار بادیآنتی کنترل
       *1امتیاز کلی سالمت

65/8 14تا  6روز  b 26/16 a 45/6  64/6  63/6  16/6  

37/13 28تا  14روز   55/13  24/6  32/6  63/6  27/6  

96/23 36تا  6روز  b 75/25 a 51/6  63/6  63/6  18/6  

68/1 اسکور بینی  65/1  14/6  19/6  15/6  23/6  

24/1 اسکور چشم  21/1  18/6  15/6  24/6  16/6  

22/1 اسکور گوش a 69/1 b 11/6  64/6  65/6  12/6  

64/1 اسکور مدفوع a 42/1 b 16/6  63/6  61/6  14/6  

79/38 دمای بدن  66/38  86/6  85/6  36/6  78/6  

a-bدار است رمشابه معنیها در هر ردیف با حروف غی: تفاوت میانگین(65/6>P.) 
SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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. اثر تیمارهای آزمایشی بر شیوع اسهال، میانگین تعداد روز اسهال و میانگین تعداد روزهای درمان برای اسهال در 5جدول 

 های هلشتاین گوساله

P value 
SEM 

 تیمار
 صفت

 کنترل بادیآنتی تیمار زمان زمان ×تیمار

29/6 65/6 66/6 - 
66/56 

(36:15)  

33/63 

(36:19)   

 درصد شیوع اسهال

 )تعداد کل: تعداد موارد بروز اسهال(

 میانگین تعداد روزهای اسهال 56/3 75/2 64/6 34/6 69/6 16/6

 میانگین تعداد روزهای درمان برای اسهال 35/1 65/1 25/6 88/6 25/6 18/6

SEMا.ه: خطای استاندارد میانگین 

 

 های هلشتاینهای مدفوع در گوساله. اثر تیمارهای آزمایشی بر شمار باکتری6جدول 

P value 
SE 

 تیمار
 صفت

 کنترل بادیآنتی تیمار زمان زمان ×تیمار

 شمار باکتری )لگاریتم(      

 کالی )کلنی بر گرم(ای 67/8 57/8 12/6 69/6 <6661/6 56/6

81/6 6666/6 63/6 12/6 75/8b 19/9a فرم )کلنی برگرم(کلی 

 الکتوباسیلوس )کلنی بر گرم( 51/7 58/7 14/6 72/6 661/6 96/6

a-bدار است رمشابه معنیها در هر ردیف با حروف غی: تفاوت میانگین(65/6>P.) 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 

 

ده است که مطالعات بسیاری تاکنون در حیوانات نشان دا

حل بسیار مفیدی برای درمان و پیشگیری ، راهIgYاستفاده از 

های ها است. نشان داده شده است که شمار باکتریاز عفونت

یابد و مرغ کاهش میبادی زرده تخمزا در حضور آنتیبیماری

مرغ دارای اثر ضدباکتریایی بر روی بادی زرده تخمآنتی

 IgYنون درمان خوراکی با . تاک[12]کالی است باکتری ای

شده  ترین مطالعات انجام های گوارشی، بیشدر برابر بیماری

تولیدشده علیه  IgYعنوان مثال، در این زمینه بوده است. به

ها را در مقابل روتاویروس ها و گوسالهروتاویروس، موش

. عالوه بر این، نشان داده شده [25]گاوی محافظت کرد 

کار مناسبی برای درمان و پیشگیری از  است که این روش، راه

، در آن [10]های شیرخوار است سالمونلوز در گوساله

شده با باالترین  های آلودهآزمایش نشان داده شد که گوساله

اند همگی زنده بوده IgYدوز سالمونال که تحت درمان با 

های گروه شاهد همگی ماندند، این در حالی بود که گوساله

 . [10]تلف شدند 

ترین مشکل در ای مسبب اسهال، بزرگباسیلوز رودهکلی

های تازه متولد شده است. بنابراین در ها و خوکگوساله

عنوان پروفیالکسیس ها بهبیوتیکبرخی از کشورها از آنتی

شود. ها استفاده می)پیشگیری دارویی( در جیره غذایی آن

IgY ای باکتری های مختلف فیمبریتولیدشده علیه پروتئین

ای در پیشگیری و مالحظه اشریشیاکلی دارای اثربخشی قابل

ها ای خوک و کاهش تلفات را در آنهای رودهدرمان بیماری

ای دیگر نشان داده شد که . در مطالعه[10]همراه داشت  به

شده علیه  مرغ تهیههای زرده تخماستفاده از ایمونوگلوبین

و شیوع اسهال در ، موجب کاهش مدت K99 یاکلیشیاشر



 هایگوساله سالمت و رشد عملکرد بر K99 کیژنیانتروتوکس یاکلیشیاشر یباکتر هیعل شده ساخته یاختصاص مرغتخم زرده بادییآنت هیتغذ اثر

 نیهلشتا رخواریش
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تر  چنین افزایش وزن بیش های تازه متولدشده و همگوساله

. نشان داده شده [5]ها در مقایسه با گروه شاهد شده است آن

تولیدشده علیه  IgYها با است که، درمان خوراکی گوساله

دار پاسخ مدت هفت روز باعث افزایش معنی روتاویروس به

نسبت به گروه شاهد شد  هاایمنی سلولی در این گوساله

های تازه . نشان داده شده است که تیمار خوک[21]

 یاکلیشیاشرمرغ علیه باکتری بادی زرده تخممتولدشده با آنتی

K88 باعث کاهش اتصال این باکتری به روده کوچک و در ،

. سازوکار [11]شود نتیجه کاهش اسهال در این حیوان می

مرغ جهت رده تخمدقیق چگونگی عمل ایمنوگلوبین ز

ها هنوز مشخص نشده جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم

است. با این حال، چندین سازوکار پیشنهاد شده است که از 

توان به آگلوتیناسیون باکتری، مهار این سازوکارها می

به سلول اپیتلیال روده و ی اکلیشیاشرچسبندگی باکتری 

اکتری جهت ( بOpsonizationسازی )چنین خوشمزه هم

  .[20]سازی سموم اشاره کرد فاگوسیتوز و خنثی

در مطالعات پیشین گزارش شده است که، اثر ضد 

مرغ یا پودر بادی زرده تخمباکتریایی ایجادشده توسط آنتی

شده در برابر  گذار ایمن  مرغ حاصل از مرغان  تخمزرده تخم

زرده بادی دلیل اتصال آنتی تواند به، میK99 یاکلیشیاشر

و در نتیجه  K99 یاکلیشیاشرمرغ به باکتری تخم

رفتن آن باشد  شدن این باکتری و در نهایت ازبین غیرفعال

مرغ تولیدشده علیه بادی زرده تخمطور خالصه، آنتی. به[10]

های ایجادکننده بیماری گوارشی در روده، میکروارگانیسم

ه روده زا بتواند با جلوگیری از اتصال عامل بیماریمی

بیماری را کنترل کند. این ممانعت از اتصال از طریق 

ها و مسدودکردن گیرنده مخاطی، دخالت در اتصال به موسین

های غشای خارجی، سازی عامل کلونیزاسیون )پروتئینخنثی

ساکاریدها، فیمبریه یا پیلی و فالژیال یا فالجیال( لیپوپلی

شیوع اسهال در نتیجه موجب کاهش  .[11]گیرد صورت می

 شود.و بهبود سالمتی دام می

بادی مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه آنتی کلی نتایج

همراه  به K99 یاکلیشیاشرمرغ اختصاصی علیه زرده تخم

شیوع اسهال و کاهش شیر، اثرات مفیدی بر سالمت، 

بنابراین  .های شیرخوار هلشتاین داردعملکرد رشد گوساله

تواند مرغ اختصاصی میزرده تخم بادیاستفاده از آنتی

ها در صنعت بیوتیکگزینه مناسبی برای جایگزینی آنتی

 پرورش گاو شیری باشد. 
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