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انتقال ایمونوگلوبولین را از مادر به نوزاد از ﻃریﻖ جفت یا آغوز ،انتقال غیرفعال ( )PT( )Passive Transferمیگویند .جفت نشﺨوارکنندگان
از نوع سیندسموکوریال بوده و سدی در برابر انتقال ایمونوگلوبولینهای مادری از ﻃریﻖ خون به نوزاد میباشد .پس در نشﺨوارکنندگان به
ناتوانی در انتقال ایمونوگلوبولینهای آغوز ،ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی ( )FPT( )Failure of Passive TransferمیگویندFPT .
یﮏ بیماری نبوده و حالتی است که نوزاد را نسبت به بیماری مستعد میسازد .این مطالعه با هدف تعیین درصد  FPTدر برهها و بزغالههای
شهرستان گرمسار و اﺛر فاکتورهای نژاد ،جنسیت ،سن مادر ،تعداد زایش مادر و نوع دام (بره یا بزغاله) بر  FPTصورت گرفت .این مطالعه بر
روی  101راس بره و بزغالهی سالﻢ دو تا چهار روزه از  10گلهی گوسفند و بز شهرستان گرمسار انﺠام گردید .پس از معاینه ،تایید سالمت
بالینی ،ﺛبت جنسیت ،سن ،نژاد ،ساعت تولد ،تعداد زایش مادر ،سن مادر و وزن نوزاد 3 ،میلی لیتر خون به صورت استریل از ورید وداج اخذ
گردید .این نمونهها بالفاصه درون لولههای ساده فاﻗد ﺿد انعقاد و در مﺠاورت یﺦ به آزمایشگاه ارجاع داده شد و با استفاده از روش بیوره و
تست کدورت سنﺠی سولفات روی ،غلﻈت پروتئین تام و ایمونوگلوبولین Gسرمی آنها تعیین گردید .نتایﺞ این پژوهش رخداد FPT % 50/50
در برهها و بزغالههای تحت مطالعه ،ارتباط میان نژاد و جنسیت با بروز  FPTو عدم ارتباط سن مادر ،تعداد زایش مادر و نوع دام با بروز FPT
را نشان داد.
واژههای کلیدی :ایمونوگلوبولین ،آغوز ،ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی ،بره ،بزغاله.

.1گروه بیماریهای داخلی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،ایران.

 .2دانش آموختهی دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار ،ایران.
 .3گروه بیماریهای داخلی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،ایران.
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بررسی ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی ( )FPTدر برهها و بزغالههای شهرستان گرمسار
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سیستﻢ ایمنی برهها و بزغالهها هنگام تولد کامل و ﻗادر به واکنش
نسبت به آنتیژنها بوده ولی نسبت به بالﻐین این واکنش با تﺄخیر
صورت میگیرد که این امر سبﺐ وابستگی ایمونولوژیﮏ این نوزادان
به ایمونوگلوبولینهای موجود در آغوز شده که عدم انتقال این
ایمونوگلوبولینها سبﺐ مستعد شدن نوزاد نسبت به بیماریهای
عفونی سیستمیﮏ و اسهال میگردد ( .)1990 ،Hollandروز 42
دوران جنینی ،زمان ﻇهور اولین لنفوسیت در تیموس بره بوده که
با افزایش سن جنین ،توان پاسﺦ دهی به آنتی ژنهای مﺨتلف
افزایش مییابد و به هنگام تولد نوزاد ﻗادر به پاسﺦ دهی نسبت به
آنتی ژنهای مﺨتلف بوده اما فاﻗد ایمنی اختﺼاصی که از ﺿروریات
مقابله با عفونتها است ،میباشد (نوری و رسولی .)1389 ،در
حیوانات مزرعه همانند انسان ایمونوگلوبولینها شامل ایمونوگلوبولین
 ،Gایمونوگلوبولین Mو ایمونوگلوبولین Aبوده و ایمونوگلوبولینE
ناچیزی در حیوانات مزرعه مشاهده میگردد و ایمونوگلوبولینD
هﻢ اغلﺐ در خوك یافت میشود (1973 ،Butler؛  Blancoو
همکاران .)1988 ،در حیوانات مزرعه به استﺜناء خوك ایمونوگلوبولین
 Gبیشترین ایمونوگلوبولین سرم بوده و پس از آن به ترتیﺐ
ایمونوگلوبولین Mو ایمونوگلوبولین Aﻗرار دارند (.)1990 ،Holland
در میش ایمونوگلوبولینهای سرم در نزدیکی زایمان به سمت پستان
سرازیر شده و این حیوان دارای توانایی انتقال انتﺨابی و تﻐلیﻆ تحت
کالس ایمونوگلوبولین G1از سرم به آغوز است که این امر سبﺐ
افت این ایمونوگلوبولین در سرم خون مادر میگردد .با تبدیل آغوز
به شیر از غلﻈت تمام ایمونوگلوبولینهای آن کاسته میشود ولی
در مقایسهی با سایر ایمونوگلوبولینها ،ایمونوگلوبولین G1در کل
دورهی شیرواری از غلﻈت باﻻیی برخوردار است (.)1983 ،Butler
ایمونوگلوبولین G1مهﻢترین ایمونوگلوبولین ترشحی میش بوده که
با ﻗدرت خارق العادهای علیه عفونتهای رودهای نوزاد این حیوان
موﺛر است ( .)1973 ،Butlerدر بره  6الی  12دﻗیقه پس از استعمال
دوازدههای آغوز میتوان ایمونوگلوبولین را در سرم جست و جو نمود.
سلولهای اپیتلیال دوازدههای در گوساله تا  24ساعت و در بره به
مدت  24-36ساعت پس از تولد ﻗادر به جذب ایمونوگلوبولینها
هستند (نوری و رسولی1389 ،؛  Pastoretو همکاران.)1998 ،
بیشترین میزان ایمونوگلوبولین در گوسالهها ﻃی  4ساعت اول و در
برهها ﻃی  6ساعت اول پس از تولد فراهﻢ میآید ( Hallidayو
.)1976 ،Williams
انتقال ایمونوگلوبولین را از مادر به نوزاد از ﻃریﻖ جفت یا آغوز ،انتقال
غیر فعال ( )PT( )Passive Transferمیگویند و ناتوانی در این
انتقال ( FPT )Failure of Passive Transferخطاب میگردد.

 FPTیﮏ بیماری نبوده و حالتی است که نوزاد را نسبت به بیماری

مستعد م 
یسازد و با امراض رود های دوران نوزادی و عدم مناسﺐ
بودن وﺿعیت سالمت و رشد نوزاد تا چن ماه پس از زایش مرتبﻂ
است .برای بررسی وجود این حالت در نوزاد از سنﺠش شاخﺺ
سرمی ایمونوگلوبولین Gاستفاده میشود که این شاخﺺ به نحوی
ابزار پیشگویی وﺿعیت حیوان در آینده است ( DeNiseو همکاران،
1989؛  Robisonو همکاران .)1988 ،تا به امروز عوامل متعددی
برای بروز  FPTگزارش شده-اند که شامل موارد زیر میباشند:
الف) نﺨوردن ایمونوگلوبولین به مقدار کافی که به دنبال تولید آغوز
ناکافی توسﻂ مادر ،تﻐییرات حﺠﻢ آغوز تحت تاﺛیر نژاد والدین،
وﺿعیت تﻐذیه مادر ( McEwanو همکاران )1970 ،و نوبت زایش
مادر رخ میدهد( Massiminiو همکاران2007 ،؛ Massimini
و همکاران )2006 ،به ﻃوری که گوسفندانی که شکﻢ اول هستند
نسبت به گوسفندان چند شکﻢ ،حﺠﻢ کمتری از آغوز را تولید
مینمایند.
ب) پایین بودن سطﺢ ایمونوگلوبولین در آغوز که به دنبال نشت یا
دوشش آغوز پیش از زایمان ( Massiminiو همکاران،)2007 ،
تﺠویز ترکیبات کورتیکواستروﺋیدی ﻃوﻻنی اﺛر (Massimini
و همکاران ،)2007 ،ابتالء به ورم پستانهای مزمن (،Blowey
 ،)1990رﻗیﻖ کردن آغوز با آب ،گرم کردن غیر کنترل شدهی
آغوز ( Vakili-salehو همکاران ،)2015 ،اﺛر فاکتورهای ژنتیکی
( )2009 ،Corteseو نوبت زایش مادر ( Massiminiو همکاران،
 )2007رخ میدهد بدین صورت که آغوز مادران شکﻢ اول نسبت
به مادران مسنتر به دلیل مواجههی کمتر آنتی ژنی در اغلﺐ موارد
دارای سطوح پایینتری از ایمونوگلوبولینها میباشد.
ج) عدم دوشش آغوز به میزان کافی که به دنبال عدم توجه کافی
مادر به نوزاد ( McEwanو همکاران ،)1970 ،تحریﮏ پذیری و بی
ﻗراری برخی از گوسفندان که اجازهی مکیدن پستان را به نوزاد خود
نمیدهند ( ،)1990 ،Bloweyغیر عادی بودن پستان یا ناهنﺠاری
شکلی سرپستانﮏها و مواردی همﭽون پارگی که منﺠر به درد
پستان میشوند ( ،)1990 ،Bloweyعدم مکش مناسﺐ در نوزاد
به علت ﺿعف یا آسیﺐ و یا شکستگی ( ،)2009 ،Corteseعوامل
زمین گیر کنندهی مادر همﭽون سپتی سمی یا شکستگی و غیره
( ،)1999 ،Bloweyمداخلهی دامدار با هدف عدم اجازهی مکیدن
پستان مادر توسﻂ نوزاد به مقدار کافی ( McEwanو همکاران،
 )1970و بیمار 
یهای کاهند هی تولید شیر همﭽون ورم پستان
( )2009 ،Corteseرخ میدهد.
د) جذب ناکافی ایمونوگلوبولین از آغوز که به دنبال تاخیر در خوردن

مواد و روشها
مطالع هی حاﺿر در  10گلهی گوسفند و بز داشتی در شهرستان
گرمسار و در دمای  16درجه سانتیگراد اسفندماه زمستان سال
 1394به انﺠام رسید .در ﻃی این مطالعه  101راس بره و بزغاله
(از هر گله  10راس بره و بزغالهی تازه متولد شده) با سن دو
تا چهار روز که آغوز را به صورت مستقیﻢ از پستان مادر دریافت
کرده بودند ،مورد بررسی ﻗرار گرفتند .کلیهی برهها از نژاد افشاری
و توچال و بزغاله از نژاد سمنانی بودند و در جایگاه بسته پرورش
داده میشدند .بره و بزغالههای مورد نمونه بردای ﻗبل از اخذ نمونه،
مورد معاینه بالینی ﻗرار گرفتند .در نمونه برداری به انﺠام رسیده بر
اساس معاینهی بالینی ،کلیهی برهها و بزغالههایی که در حین تولد
دچار سﺨت زایی و دوﻗلو بودند یا هر گونه بیماری همزمان با نمونه
برداری در آنها وجود داشت (اسهال ،سپتی سمی ،پنومونی و غیره)
نمونه برداری نشده و از مطالعه حذف گردیدند.
نمونهگیری
نمونه برداری از نوزادان تحت مطالعه
پس از معاینات بالینی برهها و بزغالههای تازه متولد شده ،و عدم
وجود بیماری مشﺨﺼات نمون هها شامل جنس ،سن ،نژاد ،ساعت
تولد ،تعداد زایمان مادر ،سن مادر و وزن نوزادان در فرمهای
مﺨﺼوص ﺛبت گردید .سپس با استفاده از سرن 
ﮓ استریل پنﺞ میلی
لیتری از ورید وداج به میزان سه میلیلیتر خون اخذ گردید .نمونه
خون اخذ شده بالفاصله بداخل لوله-های آزمایش شیش های فاﻗد

دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار از حیﺚ میزان پروتئین
تام سرم و ایمونوگلوبولین  Gمورد سنﺠش و اندازهگیری ﻗرار گرفتند.
اندازهگیری پروتئین تام سرم
پروتئین تام سرم به روش بیوره به وسیل هی دستگاه اسپکتروفتومتر
اندازه گیری گردید .برای اندازهگیری میزان پروتئین تام سرم از
تهای اندازه گیری مﺨﺼوصی استفاده م 
کی 
یشود که در این مطالع ه

کیت بایورکس ( )Biorexساخت کشور انگلستان مورد استفاده
ﻗرار گرفت .برای هر نمونهی سرم ،هفت لولهی آزمایش فراهﻢ
گردید ،ابتدا  5میلی لیتر از محلول بیوره ،و سپس  5میلی لیتر از
محلول بالنﮏ بیوره درون هر یﮏ از لولهها ریﺨته شد .سپس 100
میکرولیتر از هر یﮏ از سری محلولهای پروتئینی استاندارد (g/
 )100-80-60-40-L20به ترتیﺐ به داخل  5لولهی تست حاوی
محلول بیوره افزوده شده و در لولههای ششﻢ  100میکرولیتر آب ودر
لولهی هفتﻢ هﻢ  100میکرولیتر سرم ریﺨته شد .نمونهها به مدت
 15دﻗیقه در بن ماری  37درجهی سانتی گراد ﻗرار گرفتند که پس
از این مرحله ،ﺿریﺐ جذب دستگاه اسپکتروفتومتر (با ﻃول موج
 540نانومتر) با استفاده از محلول بالنﮏ بر روی صفر تنﻈیﻢ گردید
و سپس ﺿریﺐ جذب هر یﮏ از نمونه-ها اندازه گیری و ﺛبت شد .بر
اساس منحنی استاندارد رسﻢ شده ﻃبﻖ ﻗانون بییر-ﻻمبرت و ﺿریﺐ
جذب به دست آمده ،سطﺢ پروتئین تام برای تمام نمونههای سرمی
تعیین گردید( Hernandezو همکاران.)2016 ،
روش بررسی وجود FPT
جهت بررسی وجود  FPTاز تست کدورت سنﺠی سولفات روی
( )ZST( )Zinc Sulfate Turbidity Testاستفاده گردید .ابتدا
 208میلی گرم پودر سولفات روی با  1لیتر آب مقطر مﺨلوط شده
و محلول مورد نﻈر آمادهی آزمایش گردید .برای انﺠام آزمایش
برای هر نمونه ،در یﮏ لوله  6میلی لیتر از محلول سولفات روی
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آغوز ( Smithو  ،)2014 ،Luisجداسازی نوزاد از مادر در  24ساعت
اول زندگی ( Massiminiو همکاران ،)2006 ،حﻀور تعداد زیادی
باکتری در روده ﻗبل مﺼرف آغوز به خﺼوص باکتری اشریشیا کولی
آنتروتوکسیژنیﮏ ،سﺨت زایی یا سزارین ( Massiminiو همکاران،
 ،)2007تﺠویز کورتیکواستروﺋیدهای ﻃوﻻنی اﺛر برای القاء زایمان
( Fecteauو همکاران ،)2002 ،اسیدوز تنفسی ( Besserو همکاران،
 ،)1990پایین بودن درجهی حرارت آغوز مﺼرفی و استرس دمایی
که توجیه کنندهی تﻐییرات فﺼلی بر جذب ایمونوگلوبولینها و توتال
پروتئین نوزاد است ( ،)2008 ،Goddenرخ میدهد.
مطالعات صورت گرفته دال بر شیوع باﻻیی از  FPTدر نوزادان
نشﺨوارکنندگان و ارتباط آن با بروز تلفات وسیﻊ در این نوزادان بوده
( Beamو همکاران )2009 ،لذا این پژوهش با هدف بررسی شیوع
 FPTدر برهها و بزغالههای شهرستان گرمسار و اﺛر فاکتورهای
نژاد ،جنسیت ،سن و تعداد زایش مادر و نوع دام (بره یا بزغاله) بر
آن ،صورت گرفت.

مادهی ﺿد انعقاد درب دار انتقال یافته که در شرایﻂ دور از نور و در
مﺠاورت یﺦ به آزمایشگاه ارسال شدند .نمونهها پس از صرف مدت
زمان ﻻزم برای تشکیل لﺨته در آزمایشگاه به مدت  10دﻗیقه با
دور  3000سانتریفوژ شده و سرم آنها جدا گردید .سپس سرمها
به داخل میکروتیوبهای مﺨﺼوص انتقال داده شدند و بالفاصله
پس از ﺛبت مشﺨﺼات بره و بزغالهها بر روی هر میکروتیوب ،تا
زمان انﺠام مراحل آزمایشگاهی و اندازهگیری پارامترهای سرم خون
در دمای  -20درجهی سانتی گراد نگه داری شدند ( Sawyerو
همکاران.)1977 ،
اندازهگیری نمونهها
نمون ههای سرم جدا شده در آزمایشگاه بیوشیمی دانشکد هی
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و در لولهی دیگری  6میلی لیتر آب مقطر ریﺨته و به هر لوله 10
میکرولیتر از نمونهی سرمی اﺿافه شد و بر روی شیکر ﻗرار گرفت.
پس از این امر ،لولهها به مدت  1ساعت در دمای  20درجهی سانتی
گراد آزمایشگاه نگه داری شدند و بعد از اتمام این زمان ،رخداد
کدورت با استفاده از ﻗرار دادن روزنامه در پشت هر لوله بررسی
گردید ( McVickerو همکاران.)2002 ،
آنالیز آماری
دادههای به دست آمده در این پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسﺨه  22و آزمو 
نهای آماری آنالیز واریانس یﮏ ﻃرفه و
تیمستقل در سطﺢ اﻃمینان  %95آنالیز گردیدند.
یافتهها
الف) بررسی شیوع  :FPTاز  101راس نوزاد نمونه گیری شده 50
نمونه ( )% 49/50ﻃی تست کدورت سنﺠی سولفات روی نتیﺠهی
مﺜبت و  51نمونه ( )% 50/50نتیﺠهی منفی را نشان دادند که
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 %52/72موارد منفی مربوط به بزغالهها و  %47/82این موارد مربوط
به برهها بودند.
ب) بررسی فاکتور نژاد بر  :FPTعالوه بر باﻻتر بودن معنادار سن
مادر و تعداد زایش مادر ( )P<0/05در گروه توچال ،هیﭻ اختالف معنا
داری ما بین شدت رخداد  FPTمابین سه نژاد تحت مطالعه مشاهده
نگردید ( )P<0/05و سطﺢ پروتئین تام سرم به صورت معناداری در
گروه توچال نسبت به دو گروه دیگر ،کمتر بود (.)P<0/05
جدول  1و نمودار 1
ج) بررسی فاکتور جنسیت بر  :FPTعالوه بر باﻻتر بودن معنا دار
سن مادر ( )P<0/05در گروه نوزادان ماده نسبت به گروه نوزادان نر،
به صورت معناداری شدت رخداد  FPTدر گروه نوزادان نر از گروه
نوزادان ماده بیشتر بود (.)P<0/05
جدول  2و نمودار 2
د) بررسی فاکتور تعداد زایش مادر بر  :FPTدر میان چهار گروه
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گروه

تعداد )راس(

سن مادر )سال(

تعداد زايمان مادر

سن نوزاد )روز(

پروتئين تام سرم )(g/dl

شدت رخداد (%) FPT

سمناني

٥٥

افشار

٢٣

٣/٢٥ ± ٠/٩٥ab

٢/٢١ ± ٠/٩٦a

٣/٣٠ ± ٠/٧٨a

٦/١٢ ± ١/٢٥a

٣٠/٩٠a

توچال

٢٣

٤/١٢ ± ١/٢٤bc

٤/١٢ ± ١/٢٤b

٣/٣٧ ± ٠/٥١a

٥/٢٢ ± ١/١٧b

٣/٤٠ ± ١/٠٠b

٢/٤٠ ± ١/٠٠a

٣/١٨ ± ٠/٦٤a

جدول  .1بررسی فاکتورهای تحت مطالعه بر اساس نژاد

٦/٣٨ ± ١/٥٢a

٣٤/٧٨a
٣٠/٤٣a

نمودار :1بررسی فاکتورهای تحت مطالعه بر اساس نژاد که این  5فاکتور به صورت عدد بر روی محور  Xنشان داده شدهاند و شامل فاکتور شمارهی (1سن مادر بر
اساس سال) ،فاکتور شمارهی ( 2تعداد زایشهای مادر) ،فاکتور شمارهی ( 3سن نوزاد بر اساس روز) ،فاکتور شمارهی ( 4پروتئین تام سرم براساس گرم بر دسی لیتر) و
فاکتور شمارهی ( 5شدت رخداد  )FPTمیباشند .در نمودار حروف نامشابه دال بر اختالف معنادار است.

گروه

تعداد )راس(

سن مادر)سال(

تعداد زايمان مادر

سن نوزاد )روز(

پروتئين تام سرم )(g/dl

شدت رخداد (%) FPT

نوزادان ماده

٤٤

نوزادان نر

٥٧

٣/٥٤ ± ٠/٩٩a

٢/٥٢ ± ١/٠٢a

٣/٢٢ ± ٠/٦٧a

٦/٣٣ ± ١/٣٤a

٤٠/٩٠a

جدول  .2بررسی فاکتورهای تحت مطالعه بر اساس جنسیت

نمودار  .2بررسی فاکتورهای تحت مطالعه بر اساس جنسیت نوزاد که این  5فاکتور به صورت عدد بر روی محور  Xنشان داده شدهاند و شامل فاکتور شمارهی (1سن
مادر بر اساس سال) ،فاکتور شمارهی ( 2تعداد زایشهای مادر) ،فاکتور شمارهی ( 3سن نوزاد بر اساس روز) ،فاکتور شمارهی ( 4پروتئین تام سرم براساس گرم بر دسی
لیتر) و فاکتور شمارهی ( 5شدت رخداد  )FPTمیباشند .در نمودار حروف نامشابه دال بر اختالف معنادار است.

نوزادان مادران شکﻢ اول ،دوم ،سوم و چهارم تفاوت معناداری
میان سطﺢ پروتئین تام سرم و شدت رخداد  FPTمشاهده نگردید
(.)P<0/05
جدول  3و نمودار 3

ه) بررسی فاکتور نوع دام بر  :FPTعالوه بر باﻻتر بودن تعداد زایمان
و سن مادر در برهها ( )P<0/05ولی هیﭻ گونه اختالف معناداری در
فاکتورهای تحت مطالعه مشاهده نمیشود (.)P<0/05
جدول  4و نمودار 4

گروه

تعداد )راس(

سن مادر )سال(

سن نوزاد

پروتئين تام سرمي )(g/dl

شدت رخداد (%) FPT

شكم اول

٢٤

٢/٠٨ ± ٠/٢٨a

٣/٥٠ ± ٠/٧٢a

٦/٠٤ ± ١/٤٠a

٢٩/١٦a

٤/٠٠ ± ٠/٠٠c

٣/٢٠ ± ٠/٧٢a

٥/٧٨ ± ١/٠٤a

شكم دوم

٣٠

شكم سوم

٢٩

٣/٠٠ ± ٠/٠٠b

٣/١٨ ± ٠/٦٤a

شكم چهارم و باﻻتر

١٨

٥/١٥ ± ٠/٣٧d

٣/٢٣ ± ٠/٥٩a

٦/٤٥ ± ١/٣٩a
٦/٣٨ ± ١/٧٣a

جدول .3بررسی فاکتورهای تحت مطالعه بر اساس تعداد زایش مادر

٢٦/٦٦a
٢٠/٦٨a
٢٢/٢٢a
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٣/٢١ ± ٠/٩٧b

٢/٢١ ± ٠/٩٧a

٣/٣٣ ± ٠/٦٩a

٥/٩٣ ± ١/٢٩a

٥٩/٦٤b
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نمودار .3بررسی فاکتورهای تحت مطالعه بر اساس تعداد زایش مادر نوزاد که این  4فاکتور به صورت عدد بر روی محور  Xنشان داده شدهاند و شامل فاکتور شمارهی
(1سن مادر بر اساس سال) ،فاکتور شمارهی ( 2سن نوزاد بر اساس روز) ،فاکتور شمارهی ( 3پروتئین تام سرم براساس گرم بر دسی لیتر) و فاکتور شمارهی ( 4شدت
رخداد  )FPTمیباشند .در نمودار حروف نامشابه دال بر اختالف معنادار است.
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گروه

تعداد )راس(

سن مادر)سال(

تعداد زايمان مادر

سن نوزاد )روز(

پروتئين تام سرمي )(g/dl

شدت رخداد (%) FPT

ﺑﺰﻏاﻟﻪ

٥٥

ﺑره

٤٦

٣/٢٥ ± ٠/٩٥a

٢/٢١ ± ٠/٩٦a

٣/٣٠ ± ٠/٧٨a

٦/١٢ ± ١/٢٥a

٥٢/٧٢a
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٣/٧٦ ± ١/١٢b

٣/٧٦ ± ١/١٢b

٣/٢٧ ± ٠/٥٨a

٥/٨٠ ± ١/٣٧a

٤٧/٨٢a

جدول  :4بررسی فاکتورهای تحت مطالعه بر اساس نوع دام

نمودار :4بررسی فاکتورهای تحت مطالعه بر اساس نوع دام که این  5فاکتور به صورت عدد بر روی محور  Xنشان داده شدهاند و شامل فاکتور شمارهی (1سن مادر بر
اساس سال) ،فاکتور شمارهی ( 2تعداد زایشهای مادر) ،فاکتور شمارهی ( 3سن نوزاد بر اساس روز) ،فاکتور شمارهی ( 4پروتئین تام سرم براساس گرم بر دسی لیتر) و
فاکتور شمارهی ( 5شدت رخداد  )FPTمیباشند .در نمودار حروف نامشابه دال بر اختالف معنادار است.

ساختار جفت در انسان و برخی از جوندگان از نوع دسموکوریال بوده
که این امر سبﺐ ایﺠاد آبشاری از ایمونوگلوبولین-های مادری به
گردش خون جنین میشود که این ایمونوگلوبولینها در حیوانات
نشﺨوارکننده با سدی تحت عنوان جفت سیندسموکوریال مواجه
هستند که ماحﺼل این امر عاری بودن نوزاد نشﺨوارکننده از
ایمونوگلوبولینهای مادری به هنگام تولد و وابستگی این نوزادان
به ایمونوگلوبولینهای موجود در آغوز است ( .)2013 ،Tizardولی
از ﻃرفی جذب ایمونوگلوبولینهای آغوز در زمان پس از تولد کاهش
یافته و متوﻗف میگردد که علت این امر تا به امروز بﺼورت دﻗیﻖ
مشﺨﺺ نگردیده است .بدین صورت که برخی از پژوهشگران با
استدﻻل بر این امر که جذب ایمونو گلوبولینها از ﻃریﻖ اپیتلیوم
نشتی یا پینوسیتوز انﺠام میگیرد بر این امر پافشاری دارند که
لهای دارای توانایی پینوسیتوز توسﻂ سلو 
جایگزین شدن سلو 
لهای
فاﻗد این توانایی ،سبﺐ مهار جذب ماکروملکو 
لهایی همﭽون
ایمونوگلوبولی 
نها از روده می-شود ( Kamiyaو همکاران2011 ،؛

 .)2009 ،Sargisonاین در حالی است که سایر محققین هﻢ بالﻎ
شدن روده ﻃی بازهی زمانی کوتاهی از گذشت تولد شامل جایگزینی
سلولهای رودهای  ،افزایش اسیدیته شیردان ،بروز ترشحات روده-ای
و بروز واکوﺋلهای گوارشی در سلولهای اپیتلیوم روده را عامل این
مهار بیان میکنند ( Quigleyو همکاران .)2007 ،لذا به دلیل عدم
انتقال جفتی ایمونوگلوبولینها ،برهها و بزغالهها با کمترین غلﻈت
سرمی آنتی بادی متولد میشوند و برای مقاومت علیه عوامل پاتوژن
نیازمند انتقال ایمنی از ﻃریﻖ خوردن و جذب ایمونوگلوبولینهای
آغوز هستند 24 .الی  36ساعت پس از تولد جذب ماکروملکولها
همﭽون ایمونوگلوبولینها از روده متوﻗف شده که به این فرآیند
بسته شدن سلولهای روده اﻃالق میشود ( Pastoretو همکاران،
.)1998به دلیل مهار شدن جذب ایمونوگلوبولینهای آغوز ﻃی 24
الی  36ساعت پس از تولد در بره و بزغاله مدیریت دریافت مناسﺐ
ایمونوگلوبولین آغوز در این نوزادان امری بسیار مهمی در صیانت از
سالمت این حیوانات در برابر عوامل پاتوژن متعدد بوده که بدنبال
عوامل زیر این انتقال ایمنی دچار نقﺺ ( )FPTمیگردد.
ماحﺼل ناتوانی در انتقال ایمنی را  FPTمینامند که سبﺐ مستعد
شدن بره و بزغاله نسبت به عفونتهای مﺨتلف میگردد و در مطالعه
کنونی میزان شیوع  FPTدر برهها و بزغالههای نوزاد شهرستان
گرمسار و نقش چهار فاکتور نژاد ،تعداد زایش مادر ،جنسیت و نوع
دام بر  FPTمورد بررسی ﻗرار گرفت و نتایﺞ این مطالعه نشان داد
که:
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بحث

 % 50/5برهها و بزغالههای این شهرستان به  FPTمبتال بوده که
سهﻢ برهها و بزغالهها به ترتیﺐ  %47/82و  %52/72می-باشد در
صورتی که ﻃی مطالعهی دیگری ،درصد ابتالء برههای به ﻇاهر
سالﻢ تازه متولد شده به  % 14 ،FPTگزارش شده است (Sawyer
و همکاران.)1977 ،
شدت رخداد  FPTدر برهها و بزغالههای نر بﺼورت معناداری باﻻتر
از برهها و بزغالههای ماده بود که این امر با نتایﺞ سایر مطالعات
صورت گرفته همﺨوانی داشته و دال بر بروز کمتر  FPTدر نوزادان
ماده نسبت به نرها میباشد ( McBeathو همکاران.)1971 ،
در این مطالعه که تنها بر روی نژاد برهها و بزغالههای موجود در
شهرستان گرمسار (افشار ،توچال و سمنانی) انﺠام گرفت مشﺨﺺ
گردید که هر چند سن و تعداد زایش مادران گروه توچال نسبت به
گروه سمنانی بیشتر بود که افزایش سن مادر یکی از عوامل افزایش
کیفیت ایمونوگلوبولینهای آغوز بدنبال مواجه بیشتر مادر با عوامل
پاتوژن در نﻈر گرفته میشود ولی شدت رخداد  FPTهر سه نژاد
اختالف معناداری نداشته و سطﺢ پروتئین تام سرمی گروه توچال
از گروه-های سمنانی و افشار پایینتر بود که این امر ممکن است
شاهدی بر رخداد کمتر  FPTدر نوزادان نژاد سمنانی و افشار نسبت
به نوزادان نژاد توچال به حساب آید ولی از آنجایی که این مطالعه
اﺛر سن و تعداد زایش مادر را بر بروز  FPTتایید نمینماید ،اﺛبات
این امر نیازمند مطالعات بیشتری میباشد .میان  2گروه سمنانی و
افشار در هیﭻ یﮏ از فاکتورهای تحت مطالعه اختالف معناداری
مشاهده نشد که این امر ممکن است شاهدی دال برسطﺢ برابر
بروز  FPTدر این دو نژاد تلقی گردد که نیازمند مطالعات بیشتری
میباشد .این نتایﺞ با مطالعات دیگر هﻢ خوانی داشته و اﺛر فاکتور
نژاد را بر جذب گاماگلوبولینهای آغوز تاﺋید مینماید (Heinrichs
و .)2003 ،Jones
در مطالعهای که توسﻂ  )1978( Fallonبر تاﺛیر تعداد زایش بر
میزان جذب با افزایش سطﺢ گاماگلوبولینها و توتال پروتئین انﺠام
شد مشﺨﺺ گردید که سطﺢ گاماگلوبولینها و توتال پروتئین در
گوساله متولد شده از مادران شکﻢ اول به صورت معناداری از نوزادان
متولد شده از مادران شکﻢ دوم کمتر بوده و جذب گاماگلوبولینها
در نوزادان متولد شده از مادران شکﻢ سوم با نوزادان مادران شکﻢ
دوم فاﻗد اختالف معنادار بود .در حالی که در این پژوهش اختالف
معناداری میان سطﺢ توتال پروتئین و شدت رخداد  FPTدر برههای
به دنیا آمده از مادران شکﻢ اول ،شکﻢ دوم ،شکﻢ سوم و شکﻢ چهارم
مشاهده نگردید که این امر دال بر نیاز به انﺠام مطالعات بیشتر در
زمینه اﺛر سن و تعداد زایش مادر بر سطﺢ جذب ایمونوگلوبولینهای
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آغوز در نوزاد میباشد.
آخرین نتیﺠه بدست آمده از این مطالعه هﻢ دال بر عدم اختالف
معنادار مابین برهها و بزغالهها از لحاظ میانگین سطﺢ رخداد  FPTو
پروتئین تام سرم بوده که این امر میتواند شاهدی بر برابری درصد
رخداد  FPTدر برهها و بزغالهها در نﻈر گرفته شود که اﺛبات این امر
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نیازمند مطالعات بیشتر و وسیﻊتری است .در نهایت پیشنهاد م 
یشود
که مطالعه ای در سطﺢ وسیعتر و بﺼورت کاملتر بر شیوع  FPTو
فاکتورهای تاﺛیرگذار بر آن انﺠام شود و همﭽنین در صورت فراهﻢ
بودن شرایﻂ مساعد از روش های مقایسهای و اندازه گیری دﻗیﻖتر
و بیشتری برای این امر استفاده گردد.
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Abstract
Transfer of immunoglobulin from mother to baby through placenta or colostrum is called passive transfer (PT). The ruminant placenta is a syndesmochorial type and is a barrier against the transfer of maternal immunoglobulins from the blood to the infant. Therefore, in ruminants, the inability to transmit
colostrum immunoglobulins is called Failure of Passive Transfer (FPT). This study aimed to determine
the percentage of FPT in lambs and kids in Garmsar County and the effect of factors such as race,
gender, mother's age, mother's parturition and type of livestock (lamb or kid) on FPT. This study was
performed on 101 healthy 2-4 day-old lamb and kid in 10 herds of sheep and goats in Garmsar County.
After examination, confirmation of clinical health, sex, age, race, birthday time, number of mothers,
parturition, maternal age and newborn weight, 3 ml of sterile blood was obtained from the jugular vein.
These samples were immediately referred to the lab in without anticoagulant tube and adjacent to the
ice. The biuret method and Zn-sulfate turbidity test were determined on the level of total protein and immunoglobulin G serum. The results of this study revealed 50/50% occurrence of FPT in the lambs and
kids understudy, the relationship between race and sex with the incidence of FPT, and the lack of relation
between maternal age, mother's parturition and type of livestock with the incidence of FPT.
Key words: Immunoglobulin, Colostrum, Failure of Passive Transfer, lamb, kid.
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