پژوهشهای تولیدات دامی سال نهم /شماره  /91بهار 62 ............................................................................................................................................. 9911

استفاده از پرتوتابی گاما برای حذف آلودگی باکتریایی آغوز گاو

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای تولیدات دامی

4

پروین شورنگ ،1محسن مرتهب ،2مهدی بهگر ،3فرحناز معتمدی سده 3و حامد عسکری

 -9استادیار ،دانشکده تحقیقات كشاورزی ،موسسه تحقیقات علوم و فناوری هسته ای ،سازمان انرژی اتمی ایران (نویسنده مسوول)pshawrang@nrcam.org :
 -6كارشناس ،شركت كشاورزی فجر اصفهان
 9و  -4استادیار و كارشناس ،دانشکده تحقیقات كشاورزی ،موسسه تحقیقات علوم و فناوری هستهای ،سازمان انرژی اتمی ایران
تاریخ پذیرش9912/8/91 :
تاریخ دریافت9911/99/62 :

چکیده
بهمنظور سترون کردن آغوز گاو و رسم منحنی دز پایندگی آلودگی اشریشیا کوالی و استافیلوکوکوس آرئوس ،نمونههای آغوز
با دزهای صفر 1 ،0/5 ،و  2کیلوگری پرتو گاما پرتوتابی شد .برای تعیین کیفیت آغوز قبل و بعد از پرتوتابی ،ترکیبات شیمیایی،
پروتئین حقیقی ،الکتروفورز پروتئین ،مقدار قند الکتوز ،مقدار پراکسید و  pHنمونههای آغوز تعیین شد .دادههای آزمایشی در قالب
طرح کامالً تصادفی با استفاده از نرمافزار آماری  SASآنالیز شد .طبق نتایج بهدست آمده اثر پرتوتابی بر آلودگی اشریشیا کوالی و
استافیلوکوکوس آرئوس معنیدار بود ( .)p< 0/05آلودگی اشریشیا کوالی و استافیلوکوکوس آرئوس در تیمارهای پرتوتابی شده
کاهش پیدا کرد و در دز  2کیلوگری به صفر رسید .پرتوتابی گاما اثری بر ترکیبات شیمیایی ،پروتئین حقیقی ،ترکیب اسیدهای
چرب ،مقدار پراکسید pH ،و الگوی زیرواحدهای پروتئین آغوز نداشت ( .)p> 0/05باتوجه به نتایج این پژوهش دز الزم برای
کاهش یک سیکل لگاریتمی از جمعیت میکروبی اشریشیا کوالی و استافیلوکوکوس آرئوس در نمونه آغوز بهترتیب  0/86و 1/15
کیلوگری بود ،بنابراین می توان از دزهای پایین پرتو گاما بدون اثرات منفی بر کیفیت آغوز برای حذف آلودگی اشریشیا کوالی و
استافیلوکوکوس آرئوس استفاده کرد.
واژههای کلیدی :آغوز ،پرتوتابی گاما ،استافیلوکوکوس آرئوس ،اشریشیا کوالی ،ترکیبات شیمیایی

مقدمه
اگرچه تغذیه آغوز در اوایل زندگی گوساله اهمیت زیادی
دارد و همواره تأكید میشود در عین حال استفاده از آغوز آلوده
میتواند منبع انتقال آلودگی به گوساله باشد .حضور آلودگی
عالوه بر اثرات مستقیم بر سالمتی گوساله میتواند از طریق
تداخل در جذب ایمنوگلوبولینهای آغوز نیز بهصورت
غیرمستقیم برای سالمتی گوساله مضر باشد .پالسن و
همکاران ( )91گزارش كردند كه آلودگی میکروبی  86درصد
نمونههای آغوز جمعآوری شده نشان میدهد كه استفاده از
آغوز آلوده در گاوداریهای تجاری یک رخداد معمول است
( .)94پاستوریزاسیون آغوز راهی برای كاهش انتقال آلودگی از
طریق آغوز به گوسالهها پیشنهاد شده است .استفاده از آغوز
پاستوریزه امروزه مورد توجه گاوداران بوده و از عملآوری
حرارتی برای پاستوریزه كردن آغوز استفاده میكنند .تحقیقات
نشان داده است كه پاستوریزاسیون سریع ( 16درجه سلسیوس
بهمدت  91ثانیه) عالوه بر اینكه سبب كاهش  61تا 92
درصدی غلظت ایمونوگلوبولین ( Gمیلیگرم در میلیلیتر)
شده است ،مقبولیت آغوز بهوسیله گوسالهها را نیز كاهش داده
است ( .)92كاهش دمای پاستوریزاسیون به  29درجه
سلسیوس بهمدت  92دقیقه اگرچه تغییر در ویسکوزیته آغوز را
كمتر كرد ولی همچنان كاهش غلظت ایمونوگلوبولین G
مشاهده شد ( .)99مک مارتین و همکاران ( )91نشان دادند
كه آغوز تنها در دمای  22درجه به مدت  962دقیقه بدون
تغییر در ویسکوزیته و غلظت ایمنوگلوبولین ها میتواند حرارت
داده شود .گودن و همکاران ( )96نشان دادند كه دمای
پاستوریزاسیون  22درجه قادر به حذف پاتوژنهای موجود در
آغوز نیست ولی برای كاهش آلودگی میتواند استفاده شود.
اشریشیاكوالی و استافیلوكوكوس آرئوس از انواع آلودگیهای
باكتریایی شناسایی شده در آغوز میباشند .با توجه به اینكه

آلودگی باكتریایی آغوز میتواند منجر به بیماریهای گوساله
بعد از تولد شود و با جذب غیرفعال آنتیبادیهای آغوز تداخل
ایجاد نماید ارزیابی كیفی و بهداشتی آن و مدیریت كاهش
آلودگی باكتریایی آغوز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پرتوتابی گاما یک فرآیند فیزیکی است كه آن را سترون كردن
سرد نیز مینامند .پرتوتابی گاما با توجه بهمقدار دز ،برخی یا
همه باكتریها را از بین میبرد .پرتو گاما با دز كمتر از 92
كیلوگری در افزایش ایمنی مواد خوراكی از طریق غیرفعال
كردن میکروارگانیسمهای بیماریزا مؤثر است ( .)1عاری
شدن آغوز از باكتریها در جلوگیری از تخمیر كربوهیدرات آن
(الكتوز) مؤثر بوده و از تغییر طعم و مزه آن جلوگیری میكند
( .)91هدف مطالعه حاضر استفاده از پرتوتابی گاما برای كنترل
آلودگی باكتریایی و مطالعه اثرات آن بر تركیبات آغوز گاو بود.
مواد و روشها
پرتوتابی نمونههای آغوز

نمونه آغوز بهصورت مخلوط از گاوداری شركت كشاورزی
فجر اصفهان واقع در نطنز به مقدار  6لیتر در ظروف استریل
جمعآوری شد .نمونه آغوز مخلوطی از اولین دوشش گاوهای
تازه زا شکم اول ،دوم و سوم بود .نمونههای آغوز در چهار
ظرف  122میلیلیتری شیشهای كه از قبل در دستگاه اتوكالو
استریل شده بودند ،ریخته شد .یکی از شیشههای آغوز به
عنوان شاهد و سه شیشه دیگر جهت پرتوتابی به پژوهشکده
كاربرد پرتوها (پژوهشگاه علوم و فنون هستهای؛ سازمان
انرژی اتمی) ارسال و با دزهای  9 ،2/1و  6كیلوگری پرتوتابی
شدند.
کشت باکتری و رسم منحنی دز /پایندگی

محیط كشتهای مورد استفاده جهت شمارش باكتری

استافیلوكوكوس آرئوس

Baird parker agar + egg yolk
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و برای و اشریشیاکوالی

)Eosin Methylene Blue (EMB

 Agarبود .محیطهای کشت طبق توصیه شرکت سازنده
( )Merckتهیه شد .کشت رقتهای  91-9تا  91-91نمونههای
آغوز قبل و بعد از پرتوتابی بهصورت کشت سطحی در محیط
کشتهای اختصاصی آماده شده برای باکتریهای
استافیلوکوکوس آرئوس و اشریشیاکوالی انجام شد .پس از
تشخیص آلودگیهای اشریشیاکوالی و استافیلوکوکوس
آرئوس منحنی دز /پایندگی براساس دز پرتوتابی و عیار
باکتری ترسیم شده و دز بهینه جهت کاهش این آلودگیها
محاسبه شد .دز الزم برای کاهش یک سیکل لگاریتمی
آلودگی بهوسیله معادله زیر محاسبه شد:
)D=(D2 –D1( /(Log N1 – Log N2
در این معادله  N1و  N2به ترتیب تعداد سلولهای زنده در
دزهای  D1و  D2است .بنابراین برای تعیین دز الزم برای
کاهش یک سیکل لگاریتمی آلودگی ابتدا با استفاده از نرمافزار
 Excelمعادله خطی  Y = aX + bبرای هریک از باکتریها
بهدست آمد .در این معادله  Yلگاریتم عیار باکتری و  Xدز
پرتوتابی است .پس از بهدست آمدن معادله خطی ،با فرض
 Y1=9و  Y2=4مقادیر  X1و  X2تخمین زده شد .در نهایت
دز الزم برای کاهش یک سیکل لگاریتمی آلودگی از تقسیم
تفاوت  X1و  X2بر تفاوت  Y1و  Y2محاسبه شد (.)91
ارزیابی کیفیت آغوز

برای تعیین اثرات پرتوتابی گاما بر ترکیبات آغوز ،مقدار و
کیفیت پروتئین آغوز ،ترکیب اسیدهای چرب ،مقدار مالون دی
آلدئید بهعنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها ،مقدار قند
الکتوز pH ،و ترکیبات شیمیایی آغوز اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری پروتئین حقیقی از روش برادفورد ( )4استفاده شد.
در این روش ،ابتدا نمونه آغوز به نسبت  9به  911رقیق و
مقدار  71ماکرولیتر از آن در  9تکرار به لولههای آزمایش
حاوی  9میلیلیتر معرف برادفورد شامل 911میلیگرم
کوماسی بریلیانت بلو 41 ،میلیلیتر متانول و  971میلیلیتر
اسید فسفریک اضافه شد .در نمونه بالنک بهجای نمونه آب
مقطر اضافه شد .جذب نمونهها با استفاده از اسپکتروفتومتر
بعد از صفر کردن دستگاه با محلول بالنک در طول موج 515
نانومتر قرائت شد .سپس با توجه به نمودار استاندارد با استفاده
از آلبومین سرم گاوی ،غلظت پروتئین حقیقی نمونهها برآورد
شد .مقدار مالوندیآلدئید بهعنوان ترکیب شاخص
پراکسیداسیون با استفاده از روش تیوباربیتوریک اسید تعیین
شد ( .)6در این روش یک مولکول تیوباربیتوریک اسید با دو
مولکول مالوندیآلدئید واکنش داده تا به رنگ صورتی برسد
و سپس در طول موج  597نانومتر قرائت شد .در این روش
یک مولکول تیوباربیتوریک اسید با دو مولکول مالوندیآلدئید
واکنش داده و رنگ صورتی نمایان میشود .با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر مقدار جذب نمونهها در طول موج 597
نانومتر قرائت شد .رسم نمودار استاندارد با استفاده از
غلظتهای مختلف مالوندیآلدئید خالص در برابر مقدار جذب
در طول موج  597نانومتر انجام شد .آنالیز تقریبی نمونههای
آغوز شامل ماده خشک ،خاکستر ،چربی خام طبق روش
 AOACانجام شد ( .)9تعیین  pHنمونههای آغوز قبل و بعد

از پرتوتابی بهمنظور سنجش تغییر اسیدیته در اثر پرتوتابی ،با
استفاده از  pHمتر صورت گرفت .اندازه گیری الکتوز براساس
سنجش قندهای احیا قبل و بعد از هیدرولیز نمونههای آغوز
بهوسیله اسید کلریدریک نرمال و حرارت و با توجه به میزان
اتصال رنگ دی نیتروسالیسیلیک اسید به قندهای احیا انجام
شد .از استاندارد الکتوز در غلظتهای مختلف برای رسم
منحنی استاندارد استفاده شد و قرائت نمونهها در طول موج
 541نانومتر انجام شد ( .)96برای تعیین وضعیت زیر
واحدهای پروتئین آغوز قبل و بعد از پرتوتابی ،الکتروفورز
پروتئینها با استفاده از تکنیک الکتروفورز ژل پلیآکریالمید
به روش الملی ( )99انجام شد .جهت آمادهسازی نمونههای
آغوز برای انجام الکتروفورز ،ابتدا چربی نمونههای آغوز با
استفاده از سانتریفیوژ ( 9511دور بهمدت  9دقیقه) جدا شد و
به نسبت مساوی با بافر نمونه مخلوط و به مقدار  5ماکرولیتر
به چاهکها تزریق شد .از دستگاه الکتروفورز عمودی سایز
متوسط شرکت اختریان برای انجام الکتروفورز استفاده شد.
ابعاد ژل  9 × 991 × 941میلیمتر و شدت جریان 71
میلیآمپر برای یک ژل بود .غلظت ژل زیرین  97درصد بود.
از مارکر پروتئینی فرمنتاز 9با مشخصات پروتئینی
بتاگاالکتوزیداز ( 996کیلودالتون) ،آلبومین سرم گاوی (66/7
کیلودالتون) ،اُآلبومین ( 45کیلودالتون) ،الکتات دهیدروژناز
( 95کیلودالتون) ،آندونوکلئاز ( 75کیلودالتون)،
بتاالکتوگلوبولین ( 91/4کیلودالتون) و لیزوزیم (94/4
کیلودالتون) برای تعیین وزن مولکولی زیرواحدهای
پروتئینهای مواد خوراکی مورد مطالعه استفاده شد .با توجه
به حرکت نسبی پروتئینهای مارکر وزن مولکولی زیر
واحدهای پروتئین آغوز تعیین شد.
طرح آزمایشی ،طرح کامالً تصادفی و مدل آماری
 Yij = µ + Ti + eijبود .در این مدل  :Yijمقدار هر
مشاهده :µ ،میانگین :Ti ،اثر تیمار  iو  :eijخطای آزمایش
است .دادهها با استفاده از نرمافزار  SASآنالیز شد و از آزمون
دانکن در سطح معنیداری  1/15برای مقایسه میانگین
استفاده شد.
نتایج و بحث
بار میکروبی و منحنی دز /پایندگی آلودگیهای آغوز

طبق نتایج شمارش میکروبی آغوز (جدول  ،)9تفاوت بین
تیمار شاهد و تیمار پرتوتابی شده با دزهای مختلف در کاهش
و حذف آلودگی اشریشیا کوالی و استافیلوکوکوس آرئوس
معنی دار بود ( .)P< 1/15عیار باکتری اشریشیا کوالی و
استافیلوکوکوس آرئوس آغوز در نمونههای پرتوتابی شده
نسبت به نمونه شاهد کاهش پیدا کرد .عیار باکتری اشریشیا
کوالی در نمونههای پرتوتابی شده با دز  9و  7کیلوگری صفر
شد در حالیکه شمارش باکتری استافیلوکوکوس آرئوس در
نمونههای پرتوتابی شده با دزهای  1/5و  9کیلوگری نسبت
به نمونه شاهد کاهش یافت و عیار باکتری در دز  7کیلوگری
صفر شد .مقدار آلودگی استافیلوکوکوس آرئوس در آغوز
پرتوتابی نشده تفاوت معنیدار با نمونههای پرتوتابی شده
داشت ( .)p< 1/15بین دزهای مختلف پرتوتابی گاما نیز
1- Fermentas
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تفاوت معنیدار ( )p< 5/50از نظر مقدار آلودگی آغوز مشاهده
شد .با افزایش دز پرتوتابی مقدار آلودگی کاهش پیدا کرد و در
دز  8کیلوگری به صفر رسید .دزهای  5/0و  1کیلوگری
نسبت به دز صفر مقدار آلودگی را کاهش داد ولی قادر به
حذف آلودگی نبود .معادله خطی تابعیت لگاریتم عیار باکتری
از دز پرتوتابی برای باکتری اشریشیا کوالی y = -1.475x +
 4.8با  R2=0.93بود .با توجه به منحنی دز  /پایندگی آلودگی
اشریشیا کوالی مقدار دز الزم برای کاهش یک سیکل
لگاریتمی  5/82کیلوگری بهدست آمد .برای باکتری
استافیلوکوکوس آرئوس معادله خطی تابعیت لگاریتم عیار
باکتری از دز پرتوتابی  y = -0.869x + 3.805با R2=0.91
و مقدار دز الزم برای کاهش یک سیکل لگاریتمی 1/10
کیلوگری بود .استفاده از پرتوتابی بهدلیل سرعت عمل زیاد و
امکان از بین بردن باکتریهای مضر (از طریق تخریب دیواره
سلولی) روشی است که در پاستوریزه و استریلیزه کردن سرد
مواد خوراکی مورد توجه قرار گرفته است ( .)7از بین رفتن
باکتریها با پرتوتابی الکترون توسط شانون و همکاران ()12
به اثبات رسیده است .اثرات مثبت پرتو گاما در حذف
آلودگیهای بروسال آبرتوس ، 1مایکوباکتریوم آویوم ،اشریشیا
کوالی و سالمونال تیفوموریوم در بافر و محیط کشت گزارش

شده است ( .)9تحقیقات نشان داده است که پرتوتابی گاما در
دز  15کیلوگری آلودگی باکتریایی مواد غذایی را بهطور
موفقیت آمیزی از بین میبرد و استفاده از این دز برای
استریلیزه کردن خون ،پالسما و مواد غذایی مجاز شناخته شده
است ( .)7گارین و همکاران ( )9گزارش کردند هنگامیکه
آغوزهایی که با بروسال آبرتوس ،اشریشیاکوالی ،K99
سالمونال دوبلین و مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس تلقیح شده
بودند ،با دزهای  7 ،3و  15کیلوگری گاما پرتوتابی شدند ،در
دز  15کیلوگری تمامی پاتوژنها از بین رفتند .تران و
همکاران ( )85گزارش کردند که تغییرات بسیار اندکی در
ایمونوگلوبولین  Gدر مخلوط غنی از ایمونوگلوبولین در دز 0
کیلوگری اتفاق میافتد .گاربارینو و همکاران ( )2پرتوتابی
آغوز با دز  0و  15کیلوگری را با روش سترون کردن در
دمای 85درجه سلسیوس بهمدت  85دقیقه مقایسه و گزارش
کردند که پرتوتابی باعث کاهش تعداد میکروارگانیسمهای
مایکوپالسما بوویس ،اشریشیا کوالی ،سالمونال انترایتیدیس،
استافیلوکوکوس آرئوس شد بهطوری که در روش کشت هیچ
کلونی مشاهده نشد .در این مطالعه مقدار ایمونوگلوبولینها نیز
کاهش نیافت.

جدول  -1شمارش میکروبی آغوز قبل و بعد از پرتوتابی ()log CFU/ml
)Table 1. Microbial counts of the pre-and post irradiated colostrums sample (log CFU/ml
اشریشیا کوالی
شاهد
دز  5/0کیلوگری
دز  1کیلوگری
دز  8کیلوگری
اشتباه معیار
حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنیدار ( )p<5/50میباشد.

ترکیبات شیمیایی آغوز

8/90a
8/11b
5/55c
5/55c
5/531

طبق نتایج این پژوهش ،پرتوتابی تأثیری بر ترکیبات
شیمیایی ،مقدار پروتئین حقیقی ،الکتوز ،پراکسید و  pHآغوز
نداشت ( .)p> 5/50امینی رباطی و همکاران ( )8گزارش
کردند که پرتوتابی تأثیری بر ترکیب شیمیایی و تولید
پراکسیدها ندارد .استفاده از پرتوتابی بهدلیل سرعت عمل زیاد
و امکان از بین بردن باکتریهای مضر (از طریق تخریب

استافیلوکوکوس آرئوس
8/82a
8/80b
1/80c
5/55d
5/583

دیواره سلولی) روشی است که در سترون کردن و استریلیزه
کردن سرد مواد خوراکی مورد توجه قرار گرفته است .در این
روش برخالف روشهای حرارتی ،صدمهای به ترکیبات آغوز
بویژه ایمونوگلوبولینها وارد نمیشود و باکتریهای موجود در
آن از بین میروند ( .)2پرتوتابی یک روش مهم برای
نگهداری مواد خوراکی است و اتالف مواد مغذی ،از سایر
روشهای فرآوری کمتر است (.)7

جدول  -8ترکیبات شیمیایی آغوز قبل و بعد از پرتوتابی

Table 2. Chemical composition of the pre-and post irradiated colostrums sample
پراکسید
الکتوز
پروتئین حقیقی
پروتئین خام
چربی
خاکستر
ماده خشک
pH
()nmol/100ml
(درصد)
(درصد)
(درصد)
(درصد)
(درصد)
(درصد)
8/13
5/588
8/71
17/31
12/01
8/81
8/00
82/07
شاهد
8/11
5/512
8/21
17/12
12/80
8/08
8/12
82/97
5/0کیلوگری
8/11
5/585
8/89
17/13
12/28
8/75
8/32
82/03
1کیلوگری
8/15
5/587
8/82
17/80
12/85
8/11
8/05
89/52
 8کیلوگری
5/552
5/5519
5/587
5/118
5/511
5/579
5/598
5/130
اشتباه معیار
عدم درج حروف ،نشاندهنده معنیدار نبودن تفاوتها در سطح احتمال  0درصد میباشد.
1- Brucella abortus
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شکل  -9الگوی زیرواحدهای پروتئین آغوز قبل و بعد از پرتوتابی .الین  9صفر کیلوگری ،الین  9دز  0/5کیلوگری ،الین  9دز  9کیلوگری،
الین  4دز  9کیلوگری و الین  5مارکر وزن مولکولی

Figure 1. Electrophoretic pattern of proteins pre-and post irradiated colostrums. Line 1: 0 kGy, Line 2: 0.5 kGy, Line
3: 1 kGy, Line 4: 2 kGy, Line 5: Molecular-weight size marker

عاری شدن آغوز از باکتریها در جلوگیری از تخمیر
کربوهیدرات آن (الکتوز) و افزایش ماندگاری آغوز مؤثر بوده و
از تغییر طعم و مزه آن جلوگیری میکند .تنها عیب این روش
از بین رفتن همه باکتریها است ،زیرا حضور باکتریهای
مفید در آغوز به جلوگیری از چسبیدن باکتریهای مضر به
مخاط روده گوساله کمک میکند .این مسئله نیز به روش
کاربردی با افزودن پروبیوتیک به آغوز در زمان مصرف قابل
حل است ( .)1بنابر نتایج مطالعه تران و همکاران ()90
پرتوتابی گاما با دز  5کیلوگری اثری بر مقدار پروتئین آغوز
نداشت.
الگوی زیرواحدهای پروتئین آغوز

الگوی زیرواحدهای پروتئین آغوز قبل و بعد از پرتوتابی
در شکل  9نشان داده شده است .وزن مولکولی  5نوع پروتئین
آغوز شامل ایمونوگلوبولین ،Gالکتوفرین ،آلبومین ،کازئین با
چهار زیرواحد و الکتوگلوبولین با دو زیرواحد در جدول 9
جدول  -9زیرواحدهای پروتئین آغوز و وزن مولکولی آنها (کیلو دالتون)
زیرواحد
ایمونوگلوبولین
الکتوفرین
آلبومین
آلفا کازئین S1
آلفا کازئین S2

G

گزارش شده است .طبق نتایج الکتروفورز ژل پلیآکریالمید
نمونههای آغوز ،پرتوتابی گاما اثری بر الگوی زیرواحدهای
پروتئین آغوز نداشت .گاربارینو و همکاران ( )8نیز گزارش
کردند که پرتوتابی آغوز گاو با دزهای  5و  90کیلوگری،
کیفیت پروتئین را کاهش نداد .پروتئین موجود در مواد
خوراکی پرتوتابی شده با دز بیش از  95کیلوگری بهدلیل
اثرات پرتو بر پیوندهای غیرکواالنسی و تغییر ساختار واسرشت
میشوند .دزهای کم تغییری در ساختار ایمونوگلوبولینها و
آرایش پیوندهای غیرکواالنسی ایجاد نمیکند ( .)5کمبل و
همکاران ( )5گزارش کردند پرتوتابی بر ساختمان
ایمونوگلوبولینها و مقدار جذب آنها در گوساله در دز 90
کیلوگری و کمتر اثری ندارد .نتایج مطالعه این محققان نشان
داد که دز  95کیلوگری و بیشتر ،از مقدار جذب
ایمونوگلوبولینها میکاهد.

)Table 3. Colostrum protein subunits and their molecular weights (kDa
وزن مولکولی
زیرواحد
وزن مولکولی
91
بتا کازئین
950
90
کاپا کازئین
80
94
آلفا الکتوگلوبولین
66/9
98
بتا الکتوگلوبولین
95
99

03 ................................................................................................................................................. استفاده از پرتوتابی گاما برای حذف آلودگی باکتریایی آغوز گاو

دز الزم برای کاهش یک سیکل لگاریتمی از جمعیت
میکروبی اشریشیا کوالی و استافیلوکوکوس آرئوس در نمونه
. کیلوگری است5/51  و3/86 آغوز به ترتیب

باتوجه به نتایج این پژوهش میتوان از دزهای پایین پرتو
گاما بدون اثرات منفی بر کیفیت آغوز برای حذف آلودگی
.اشریشیا کوالی و استافیلوکوکوس آرئوس استفاده کرد
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Abstract
In order to colostrum pasteurization and creating of dose-response curve for Escherichia coli
and Staphylococcus aurous, the colostrum of cow was gamma irradiated at doses of 0, 0.5, 1
and 2 KGy. Chemical composition, true protein, electrophoretic pattern of proteins, lactose
content, peroxide level and pH of colostrums samples before and after of irradiation were
determinate. The obtained data were analysed using proc GLM of SAS software appropriate for
completely randomized design. The effect of irradiation was significant on Escherichia coli and
Staphylococcus aurous contamination of colostrums (p<0.05). The Escherichia coli and
Staphylococcus aurous contamination decreased as irradiation dose increased and reach to zero
at dose of 2 kGy. Gamma irradiation had no effect (p>0.05) on chemical composition, true
protein, fatty acid composition, peroxide level, pH and electrophoretic pattern of proteins and
lactose content. Based on the results of this study, the appropriate dose for decrease in log cycle
of Escherichia coli and Staphylococcus aurous population in colostrum is 0.68 and 1.15 kGy
respectively. Therefore, gamma irradiation at low doses can eliminate Escherichia coli and
Staphylococcus aurous contamination without negative impact on colostrum quality.
Keywords: Colostrum, Chemical composition, Escherichia coli, Gamma irradiation,
Staphylococcus aurous,

