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 گبٍثزای حذف آلَدگی ثبکتزیبیی آغَس استفبدُ اس پزتَتبثی گبهب 
 

 4حبهد عسکزی ٍ 3، فزحٌبس هعتودی سد3ُ، هْدی ثْگز2، هحسي هزتْت1پزٍیي ضَرًگ
 

 (pshawrang@nrcam.orgٍل: َهس )ًَیسٌذُ ایای، پضٍّطکذُ کطاٍرسی ّستِپضٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّستِاستادیار،  -1
 ضزکت کطاٍرسی فجز اصفْاىکارضٌاط،  -2

 ی اای، پضٍّطکذُ کطاٍرسی ّستِپضٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّستِ ٍ کارضٌاط، استادیار -4ٍ  3
 15/8/1396 تاریخ پذیزش:                      20/11/1395تاریخ دریافت:   

 
 

 چکیدُ
آغَس  ّبیًوًَِ ،پبیٌدگی آلَدگی اضزیطیب کَالی ٍ استبفیلَکَکَط آرئَط دس رسن هٌحٌیٍ  گبٍ آغَس ستزٍى کزدىهٌظَر ثِ     
تزکیجبت ضیویبیی، ثزای تعییي کیفیت آغَس قجل ٍ ثعد اس پزتَتبثی، ی پزتَ گبهب پزتَتبثی ضد. لَگزیک 2ٍ  1، 5/0 صفز، یدسّبثب 

ّبی آسهبیطی در قبلت ّبی آغَس تعییي ضد. دادًُوًَِ pHهقدار پزاکسید ٍ هقدار قٌد الکتَس، پزٍتئیي حقیقی، الکتزٍفَرس پزٍتئیي، 
دست آهدُ اثز پزتَتبثی ثز آلَدگی اضزیطیب کَالی ٍ طجق ًتبیج ثِآًبلیش ضد.  SASافشار آهبری تصبدفی ثب استفبدُ اس ًزم طزح کبهالً

 پزتَتبثی ضدُ استبفیلَکَکَط آرئَط در تیوبرّبیاضزیطیب کَالی ٍ (. آلَدگی >p 05/0دار ثَد )استبفیلَکَکَط آرئَط هعٌی
، پزٍتئیي حقیقی، تزکیت اسیدّبی هب اثزی ثز تزکیجبت ضیویبییپزتَتبثی گب. کیلَگزی ثِ صفز رسید 2ٍ در دس کبّص پیدا کزد 

دس السم ثزای ثبتَجِ ثِ ًتبیج ایي پضٍّص  .(<p 05/0) ٍ الگَی سیزٍاحدّبی پزٍتئیي آغَس ًداضت pHچزة، هقدار پزاکسید، 
 15/1ٍ  66/0تزتیت ثِ کبّص یک سیکل لگبریتوی اس جوعیت هیکزٍثی اضزیطیب کَالی ٍ استبفیلَکَکَط آرئَط در ًوًَِ آغَس

تَاى اس دسّبی پبییي پزتَ گبهب ثدٍى اثزات هٌفی ثز کیفیت آغَس ثزای حذف آلَدگی اضزیطیب کَالی ٍ هیثٌبثزایي  ،کیلَگزی ثَد
  .استبفیلَکَکَط آرئَط استفبدُ کزد

 

 یویبیی، تزکیجبت ضّبی کلیدی: آغَس، پزتَتبثی گبهب، استبفیلَکَکَط آرئَط، اضزیطیب کَالیٍاصُ
 

 هقدهِ
اگزچِ تغذیِ آغَس در اٍایل سًذگی گَسالِ اّویت سیادی      

ضَد در ػیي حال استفادُ اس آغَس آلَدُ کیذ هیأدارد ٍ ّوَارُ ت
تاضذ. حضَر آلَدگی  تَاًذ هٌثغ اًتقال آلَدگی تِ گَسالِهی

تَاًذ اس عزیق ػالٍُ تز اثزات هستقین تز سالهتی گَسالِ هی
صَرت ّای آغَس ًیش تِتذاخل در جذب ایوٌَگلَتَلیي

ٍ  پالسيغیزهستقین تزای سالهتی گَسالِ هضز تاضذ. 
درصذ  82 آلَدگی هیکزٍتی ( گشارش کزدًذ ک17ِّوکاراى )

دّذ کِ استفادُ اس آٍری ضذُ ًطاى هیّای آغَس جوغًوًَِ
ّای تجاری یک رخذاد هؼوَل است آغَس آلَدُ در گاٍداری

پاستَریشاسیَى آغَس راّی تزای کاّص اًتقال آلَدگی اس  (.14)
ّا پیطٌْاد ضذُ است. استفادُ اس آغَس عزیق آغَس تِ گَسالِ

آٍری پاستَریشُ اهزٍسُ هَرد تَجِ گاٍداراى تَدُ ٍ اس ػول
کٌٌذ. تحقیقات پاستَریشُ کزدى آغَس استفادُ هیحزارتی تزای 

درجِ سلسیَط  72ًطاى دادُ است کِ پاستَریشاسیَى سزیغ )
 30تا  25کِ سثة کاّص ثاًیِ( ػالٍُ تز ایي 15هذت تِ

 لیتز(گزم در هیلی)هیلی Gایوًََگلَتَلیي  درصذی غلظت 
دُ ّا را ًیش کاّص داٍسیلِ گَسالِِضذُ است، هقثَلیت آغَس ت

درجِ  63(. کاّص دهای پاستَریشاسیَى تِ 10است )
اگزچِ تغییز در ٍیسکَسیتِ آغَس را  ِدقیق 30هذت سلسیَط تِ

 Gایوًََگلَتَلیي  کوتز کزد ٍلی ّوچٌاى کاّص غلظت
( ًطاى دادًذ 15ّوکاراى ) هک هارتیي ٍ(. 11هطاّذُ ضذ )

دقیقِ تذٍى  120درجِ تِ هذت  60کِ آغَس تٌْا در دهای 
تَاًذ حزارت تغییز در ٍیسکَسیتِ ٍ غلظت ایوٌَگلَتَلیي ّا هی

( ًطاى دادًذ کِ دهای 12ٍ ّوکاراى ) گَدىدادُ ضَد. 
ّای هَجَد در درجِ قادر تِ حذف پاتَصى 60پاستَریشاسیَى 

 تَاًذ استفادُ ضَد. آغَس ًیست ٍلی تزای کاّص آلَدگی هی
ّای اع آلَدگیاس اًَ استافیلَکَکَط آرئَطٍ  اضزیطیاکَالی

کِ تا تَجِ تِ ایي تاضٌذ.تاکتزیایی ضٌاسایی ضذُ در آغَس هی

ّای گَسالِ تَاًذ هٌجز تِ تیواریآلَدگی تاکتزیایی آغَس هی
ّای آغَس تذاخل تادیتؼذ اس تَلذ ضَد ٍ تا جذب غیزفؼال آًتی

ایجاد ًوایذ ارسیاتی کیفی ٍ تْذاضتی آى ٍ هذیزیت کاّص 
اس اّویت تسشایی تزخَردار است.  آغَسآلَدگی تاکتزیایی 

است کِ آى را ستزٍى کزدى  یکیشیف ٌذیفزآ کپزتَتاتی گاها ی
 ای یتزخ ،دس هقذارتا تَجِ تِی گاها پزتَتاتًاهٌذ. یه شیسزد ً

 10اس  تزکنگاها تا دس  تزد. پزتَیه يیرا اس تّا یّوِ تاکتز
 زفؼالیغ قیاس عز یهَاد خَراک یوٌیا صیدر افشا یلَگزیک

(. ػاری 7) ثز استؤه سایواریت ّایسنیکزٍارگاًیکزدى ه
ّا در جلَگیزی اس تخویز کزتَّیذرات آى ضذى آغَس اس تاکتزی

کٌذ )الکتَس( هؤثز تَدُ ٍ اس تغییز عؼن ٍ هشُ آى جلَگیزی هی
کٌتزل استفادُ اس پزتَتاتی گاها تزای  هغالؼِ حاضزّذف . (15)

 .آغَس گاٍ تَد تزکیثاتاثزات آى تز  ٍ هغالؼِ تاکتزیایی آلَدگی
 

 ّبهَاد ٍ رٍش
 ّبی آغَسپزتَتبثی ًوًَِ

صَرت هخلَط اس گاٍداری ضزکت کطاٍرسی ًوًَِ آغَس تِ     
لیتز در ظزٍف استزیل  2فجز اصفْاى ٍاقغ در ًغٌش تِ هقذار 

آٍری ضذ. ًوًَِ آغَس هخلَعی اس اٍلیي دٍضص گاٍّای جوغ
ّای آغَس در چْار ٍ سَم تَد. ًوًَِتاسُ سا ضکن اٍل، دٍم 

ای کِ اس قثل در دستگاُ اتَکالٍ لیتزی ضیطِهیلی 500ظزف 
 ّای آغَس تِاستزیل ضذُ تَدًذ، ریختِ ضذ. یکی اس ضیطِ

ػٌَاى ضاّذ ٍ سِ ضیطِ دیگز جْت پزتَتاتی تِ پضٍّطکذُ 
ساسهاى  ،ایکارتزد پزتَّا )پضٍّطگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّستِ

کیلَگزی پزتَتاتی  2ٍ  1، 5/0ارسال ٍ تا دسّای  اًزصی اتوی(
 ضذًذ. 

 پبیٌدگی /کطت ثبکتزی ٍ رسن هٌحٌی دس
ّای هَرد استفادُ جْت ضوارش تاکتزی هحیظ کطت     

  Baird parker agar + egg yolk استافیلَکَکَط آرئَط

 داًطگاُ ػلَم کطاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی ساری
 پضٍّطْای تَلیذات داهی
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 Eosin Methylene Blue (EMB) اشریشیاکوالیو برای و 

Agar کشت طبق توصیه شرکت سازنده ی هابود. محیط
(Merckتهیه شد. کشت رقت ) های نمونه 91-91تا  91-9های

صورت کشت سطحی در محیط آغوز قبل و بعد از پرتوتابی به
ی هاهای اختصاصی آماده شده برای باکتریکشت

پس از  انجام شد. اشریشیاکوالیو  استافیلوکوکوس آرئوس
استافیلوکوکوس  و اشریشیاکوالی هایتشخیص آلودگی

پایندگی براساس دز پرتوتابی و عیار  /منحنی دز آرئوس
ها باکتری ترسیم شده و دز بهینه جهت کاهش این آلودگی

محاسبه شد. دز الزم برای کاهش یک سیکل لگاریتمی 
 شد:محاسبه  زیروسیله معادله بهآلودگی 

(Log N1 – Log N2) ( /D=(D2 –D1 
های زنده در به ترتیب تعداد سلول N2و  N1در این معادله      

دز الزم برای  است. بنابراین برای تعیین D2و  D1 هایدز
افزار کاهش یک سیکل لگاریتمی آلودگی ابتدا با استفاده از نرم

Excel  معادله خطیY = aX + b ها برای هریک از باکتری
دز  Xلگاریتم عیار باکتری و  Yدست آمد. در این معادله به

دست آمدن معادله خطی، با فرض ابی است. پس از بهپرتوت
9Y1=  4وY2=  مقادیرX1  وX2  تخمین زده شد. در نهایت

دز الزم برای کاهش یک سیکل لگاریتمی آلودگی از تقسیم 
 .(91محاسبه شد ) Y2و  Y1بر تفاوت  X2و  X1تفاوت 

  ارزیابی کیفیت آغوز
ترکیبات آغوز، مقدار و برای تعیین اثرات پرتوتابی گاما بر      

کیفیت پروتئین آغوز، ترکیب اسیدهای چرب، مقدار مالون دی 
عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها، مقدار قند آلدئید به
گیری شد. برای و ترکیبات شیمیایی آغوز اندازه pHالکتوز، 

استفاده شد.  (4) گیری پروتئین حقیقی از روش برادفورداندازه
رقیق و  911به  9در این روش، ابتدا نمونه آغوز به نسبت 

ی آزمایش هاتکرار به لوله 9ماکرولیتر از آن در  71مقدار 
گرم میلی 911شامللیتر معرف برادفورد میلی 9حاوی 

لیتر میلی 971لیتر متانول و میلی 41کوماسی بریلیانت بلو، 
جای نمونه آب بالنک به اضافه شد. در نمونهاسید فسفریک 

ها با استفاده از اسپکتروفتومتر مقطر اضافه شد. جذب نمونه
 515بعد از صفر کردن دستگاه با محلول بالنک در طول موج 

نانومتر قرائت شد. سپس با توجه به نمودار استاندارد با استفاده 
ها برآورد از آلبومین سرم گاوی، غلظت پروتئین حقیقی نمونه

 عنوان ترکیب شاخصآلدئید بهدیمقدار مالون شد.
پراکسیداسیون با استفاده از روش تیوباربیتوریک اسید تعیین 

با دو تیوباربیتوریک اسید  در این روش یک مولکول .(6) شد
رسد بواکنش داده تا به رنگ صورتی  آلدئیددیمالون مولکول

 در این روش .قرائت شدنانومتر  597و سپس در طول موج 
آلدئید دییک مولکول تیوباربیتوریک اسید با دو مولکول مالون

شود. با استفاده از واکنش داده و رنگ صورتی نمایان می
 597ها در طول موج دستگاه اسپکتروفتومتر مقدار جذب نمونه

 نانومتر قرائت شد. رسم نمودار استاندارد با استفاده از 
در برابر مقدار جذب آلدئید خالص دیهای مختلف مالونغلظت

های آنالیز تقریبی نمونه نانومتر انجام شد. 597در طول موج 
آغوز شامل ماده خشک، خاکستر، چربی خام طبق روش 

AOAC  تعیین (. 9)انجام شدpH ی آغوز قبل و بعد هانمونه

، با ش تغییر اسیدیته در اثر پرتوتابیمنظور سنجاز پرتوتابی به
براساس  اندازه گیری الکتوزمتر صورت گرفت.  pHاستفاده از 

های آغوز سنجش قندهای احیا قبل و بعد از هیدرولیز نمونه
و با توجه به میزان وسیله اسید کلریدریک نرمال و حرارت به

انجام اتصال رنگ دی نیتروسالیسیلیک اسید به قندهای احیا 
 های مختلف برای رسمشد. از استاندارد الکتوز در غلظت

ها در طول موج منحنی استاندارد استفاده شد و قرائت نمونه
برای تعیین وضعیت زیر  (.96نانومتر انجام شد ) 541

الکتروفورز ، تئین آغوز قبل و بعد از پرتوتابیواحدهای پرو
 آکریالمیدالکتروفورز ژل پلی با استفاده از تکنیکها پروتئین

ی هاسازی نمونه. جهت آماده( انجام شد99) به روش الملی
ی آغوز با هاآغوز برای انجام الکتروفورز، ابتدا چربی نمونه

دقیقه( جدا شد و  9مدت دور به 9511استفاده از سانتریفیوژ )
ماکرولیتر  5مخلوط و به مقدار  نمونهبه نسبت مساوی با بافر 

الکتروفورز عمودی سایز از دستگاه تزریق شد.  هابه چاهک
برای انجام الکتروفورز استفاده شد.  اختریانشرکت متوسط 
  71و شدت جریان  مترمیلی 9×  991×  941 ابعاد ژل

. درصد بود 97آمپر برای یک ژل بود. غلظت ژل زیرین میلی
با مشخصات پروتئینی  9فرمنتاز از مارکر پروتئینی

 7/66) کیلودالتون(، آلبومین سرم گاوی 996) بتاگاالکتوزیداز
 کیلودالتون(، الکتات دهیدروژناز 45) ، اُآلبومینکیلودالتون(

کیلودالتون(،  75) کیلودالتون(، آندونوکلئاز 95)
 4/94) کیلودالتون( و لیزوزیم 4/91) بتاالکتوگلوبولین

 ی هاکیلودالتون( برای تعیین وزن مولکولی زیرواحد
با توجه  ی مواد خوراکی مورد مطالعه استفاده شد.هاپروتئین

 رزی وزن مولکولیی مارکر هابه حرکت نسبی پروتئین
  تعیین شد.آغوز پروتئین  هایواحد

 طرح آزمایشی، طرح کامالً تصادفی و مدل آماری
Yij = µ + Ti + eij  .در این مدل بود Yij مقدار هر :

: خطای آزمایش eijو  i: اثر تیمار Ti: میانگین، µ مشاهده،
از آزمون  شد وآنالیز  SASافزار استفاده از نرمها با است. داده

برای مقایسه میانگین  15/1داری دانکن در سطح معنی
 استفاده شد. 

 
 نتایج و بحث
 های آغوزپایندگی آلودگی /دزمنحنی بار میکروبی و 

تفاوت بین (، 9نتایج شمارش میکروبی آغوز )جدول طبق      
تیمار شاهد و تیمار پرتوتابی شده با دزهای مختلف در کاهش 

 استافیلوکوکوس آرئوسو  اشریشیا کوالیو حذف آلودگی 
و  اشریشیا کوالیعیار باکتری (. >P 15/1معنی دار بود )

های پرتوتابی شده آغوز در نمونه استافیلوکوکوس آرئوس
اشریشیا باکتری  نسبت به نمونه شاهد کاهش پیدا کرد. عیار 

صفر کیلوگری  7و  9ی پرتوتابی شده با دز هادر نمونه کوالی
در  استافیلوکوکوس آرئوسشمارش باکتری  کهشد در حالی

کیلوگری نسبت  9و  5/1ی پرتوتابی شده  با دزهای هانمونه
کیلوگری  7 در دزعیار باکتری به نمونه شاهد کاهش یافت و 

در آغوز  استافیلوکوکوس آرئوسمقدار آلودگی  شد. صفر
های پرتوتابی شده دار با نمونهپرتوتابی نشده تفاوت معنی

نیز پرتوتابی گاما  بین دزهای مختلف (.>p 15/1داشت )
1- Fermentas 
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( اس ًظز همذار آلَدگی آغَس هؾبّذُ >p 05/0دار )تفبٍت هعٌی
پزتَتببی همذار آلَدگی کبّؼ پیذا کزد ٍ در دس افشایؼ بب ؽذ. 
کیلَگزی  1ٍ  5/0ّبی دسکیلَگزی بِ صفز رعیذ.  2دس 

ًغبت بِ دس صفز همذار آلَدگی را کبّؼ داد ٍلی لبدر بِ 
هعبدلِ خغی تببعیت لگبریتن عیبر ببکتزی حذف آلَدگی ًبَد. 

 اؽزیؾیب کَالیاس دس پزتَتببی بزای ببکتزی 
y = -     x +     بب R

 
بَد. بب تَخِ بِ هٌحٌی دس      =

همذار دس السم بزای کبّؼ  اؽزیؾیب کَالی/ پبیٌذگی آلَدگی 
بزای دعت آهذ. کیلَگزی بِ 68/0یک عیکل لگبریتوی 

هعبدلِ خغی تببعیت لگبریتن  اعتبفیلَکَکَط آرئَطببکتزی 
 بب       + y = -     xعیبر ببکتزی اس دس پزتَتببی 

R
 
همذار دس السم بزای کبّؼ یک عیکل لگبریتوی  ٍ     =

دلیل عزعت عول اس پزتَتببی بِ اعتفبدُ. َدکیلَگزی ب 15/1
ّبی هضز )اس عزیك تخزیب سیبد ٍ اهکبى اس بیي بزدى ببکتزی

دیَارُ علَلی( رٍؽی اعت کِ در پبعتَریشُ ٍ اعتزیلیشُ کزدى 
بیي  اس (.7عزد هَاد خَراکی هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت )

ّب بب پزتَتببی الکتزٍى تَعظ ؽبًَى ٍ ّوکبراى  رفتي ببکتزی
( بِ اثببت رعیذُ اعت. اثزات هثبت پزتَ گبهب در حذف 18)

اؽزیؾیب ، هبیکَببکتزیَم آٍیَم، 1بزٍعال آبزتَطّبی  آلَدگی
در ببفز ٍ هحیظ کؾت گشارػ  عبلوًَال تیفَهَریَمٍ  کَالی

عت کِ پزتَتببی گبهب در (. تحمیمبت ًؾبى دادُ ا9ؽذُ اعت )
عَر کیلَگزی آلَدگی ببکتزیبیی هَاد غذایی را بِ 10دس 

بزد ٍ اعتفبدُ اس ایي دس بزای  هَفمیت آهیشی اس بیي هی
اعتزیلیشُ کزدى خَى، پالعوب ٍ هَاد غذایی هدبس ؽٌبختِ ؽذُ 

کِ ًذ ٌّگبهیکزدگشارػ  (9گبریي ٍ ّوکبراى )(. 7اعت )
،   K اؽزیؾیبکَالی، آبزتَطبزٍعال آغَسّبیی کِ بب 

تلمیح ؽذُ  هبیکَببکتزیَم پبراتَبزکلَسیظٍ  عبلوًَال دٍبلیي
ًذ، در تببی ؽذپزتَگبهب کیلَگزی  10ٍ  7، 3دسّبی  بب ،بَدًذ
. تزاى ٍ رفتٌذّب اس بیي کیلَگزی توبهی پبتَصى 10دس 

( گشارػ کزدًذ کِ تغییزات بغیبر اًذکی در 20ّوکبراى )
 5در هخلَط غٌی اس ایوًََگلَبَلیي در دس  Gایوًََگلَبَلیي 

 ( پزتَتببی8افتذ. گبرببریٌَ ٍ ّوکبراى ) کیلَگزی اتفبق هی
 در دهبیکیلَگزی را بب رٍػ عتزٍى کزدى  10ٍ  5 آغَس بب دس

همبیغِ ٍ گشارػ کزدًذ  دلیمِ 60هذت درخِ علغیَط بِ 60
ّبی  کِ پزتَتببی ببعث کبّؼ تعذاد هیکزٍارگبًیغن

، عبلوًَال اًتزایتیذیظکَالی، اؽزیؾیب ، هبیکَپالعوب بٍَیظ
عَری کِ در رٍػ کؾت ّیچ ؽذ بِ اعتبفیلَکَکَط آرئَط

ّب ًیش  کلًَی هؾبّذُ ًؾذ. در ایي هغبلعِ همذار ایوًََگلَبَلیي
 کبّؼ ًیبفت.

  
 

 (log CFU/mlؽوبرػ هیکزٍبی آغَس لبل ٍ بعذ اس پزتَتببی ) -1 خذٍل
Table  . Microbial counts of the pre-and post irradiated colostrums sample (log CFU/ml) 

 اعتبفیلَکَکَط آرئَط اؽزیؾیب کَالی 
 a95/2 a68/2 ؽبّذ

 b41/2 b25/2 کیلَگزی 5/0دس 
 c00/0 c65/1 کیلَگزی 1دس 
 c00/0 d00/0 کیلَگزی 2دس 

 063/0 034/0 اؽتببُ هعیبر
 ببؽذ.( هی>05/0p) داربیبًگز اختالف هعٌی عتَىهؾببِ در ّز غیزحزٍف 

 
 ترکیبات شیمیایی آغوز

عبك ًتبیح ایي پضٍّؼ، پزتَتببی تأثیزی بز تزکیببت      
آغَس  pHؽیویبیی، همذار پزٍتئیي حمیمی، الکتَس، پزاکغیذ ٍ 

( گشارػ 2اهیٌی رببعی ٍ ّوکبراى )(. <p 05/0ًذاؽت )
کزدًذ کِ پزتَتببی تأثیزی بز تزکیب ؽیویبیی ٍ تَلیذ 

سیبد  دلیل عزعت عولپزاکغیذّب ًذارد. اعتفبدُ اس پزتَتببی بِ
 ّبی هضز )اس عزیك تخزیب ٍ اهکبى اس بیي بزدى ببکتزی

 

دیَارُ علَلی( رٍؽی اعت کِ در عتزٍى کزدى ٍ اعتزیلیشُ 
کزدى عزد هَاد خَراکی هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت. در ایي 

ای بِ تزکیببت آغَس ّبی حزارتی، صذهِرٍػ بزخالف رٍػ
ّبی هَخَد در کتزیؽَد ٍ ببّب ٍارد ًویبَیضُ ایوًََگلَبَلیي

  یرٍػ هْن بزا کی یپزتَتبب (.8رًٍذ )آى اس بیي هی
 زیاس عب ی،اعت ٍ اتالف هَاد هغذ یهَاد خَراک یدارًگِ

 .(7) کوتز اعت یفزآٍر یّبرٍػ

 

 تزکیببت ؽیویبیی آغَس لبل ٍ بعذ اس پزتَتببی -2خذٍل 
Table  . Chemical composition of the pre-and post irradiated colostrums sample 

 هبدُ خؾک 
 )درصذ(

 خبکغتز
 )درصذ(

 چزبی
 )درصذ(

 پزٍتئیي خبم
 )درصذ(

 پزٍتئیي حمیمی
 )درصذ(

 الکتَس
 )درصذ(

 پزاکغیذ
(nmol/   ml) pH 

 43/6 022/0 74/2 34/17 54/18 64/6 55/2 57/28 ؽبّذ
 41/6 018/0 84/2 48/17 65/18 52/6 18/2 97/28 کیلَگزی5/0
 41/6 020/0 69/2 43/17 82/18 70/6 38/2 53/28 کیلَگزی1
 40/6 027/0 68/2 65/17 60/18 41/6 50/2 08/29 کیلَگزی 2

 008/0 0019/0 027/0 112/0 014/0 079/0 096/0 135/0 اؽتببُ هعیبر
 ببؽذ. درصذ هی 5در عغح احتوبل ّب دار ًبَدى تفبٍت دٌّذُ هعٌیعذم درج حزٍف، ًؾبى

 

  
1- Brucella abortus 
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کیلوگری،  9دز  9کیلوگری، الین  5/0دز  9، الین صفر کیلوگری 9. الین قبل و بعد از پرتوتابیالگوی زیرواحدهای پروتئین آغوز  -9 شکل
 مارکر وزن مولکولی 5کیلوگری و الین  9دز  4الین 

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 

 
ها در جلوگیری از تخمیر عاری شدن آغوز از باکتری     

ن )الکتوز( و افزایش ماندگاری آغوز مؤثر بوده و کربوهیدرات آ
کند. تنها عیب این روش از تغییر طعم و مزه آن جلوگیری می

های ها است، زیرا حضور باکتری از بین رفتن همه باکتری
های مضر به مفید در آغوز به جلوگیری از چسبیدن باکتری

کند. این مسئله نیز به روش مخاط روده گوساله کمک می
اربردی با افزودن پروبیوتیک به آغوز در زمان مصرف قابل ک

( 90(. بنابر نتایج مطالعه تران و همکاران )1حل است )
کیلوگری اثری بر مقدار پروتئین آغوز  5پرتوتابی گاما با دز 

 نداشت. 
 الگوی زیرواحدهای پروتئین آغوز

آغوز قبل و بعد از پرتوتابی  الگوی زیرواحدهای پروتئین     
نوع پروتئین  5نشان داده شده است. وزن مولکولی  9در شکل 

، الکتوفرین، آلبومین، کازئین با Gآغوز شامل ایمونوگلوبولین
 9چهار زیرواحد و الکتوگلوبولین با دو زیرواحد در جدول 

آکریالمید طبق نتایج الکتروفورز ژل پلی گزارش شده است.
پرتوتابی گاما اثری بر الگوی زیرواحدهای غوز، های آنمونه

( نیز گزارش 8پروتئین آغوز نداشت. گاربارینو و همکاران )
کیلوگری،  90و  5کردند که پرتوتابی آغوز گاو با دزهای 

پروتئین موجود در مواد  کیفیت پروتئین را کاهش نداد.
دلیل کیلوگری به 95خوراکی پرتوتابی شده با دز بیش از 

اثرات پرتو بر پیوندهای غیرکواالنسی و تغییر ساختار واسرشت 
ها و  شوند. دزهای کم تغییری در ساختار ایمونوگلوبولین می

(. کمبل و 5کند )آرایش پیوندهای غیرکواالنسی ایجاد نمی
( گزارش کردند پرتوتابی بر ساختمان 5همکاران )

 90ر دز ها در گوساله دها و مقدار جذب آن ایمونوگلوبولین
مطالعه این محققان نشان  کیلوگری و کمتر اثری ندارد. نتایج

کیلوگری و بیشتر، از مقدار جذب  95داد که دز 
 کاهد. ها می ایمونوگلوبولین

   
 

 )کیلو دالتون( هامولکولی آنزیرواحدهای پروتئین آغوز و وزن  -9جدول 
Table 3. Colostrum protein subunits and their molecular weights (kDa) 

 وزن مولکولی زیرواحد وزن مولکولی زیرواحد
 91 بتا کازئین G 950ایمونوگلوبولین 
 90 کاپا کازئین 80 الکتوفرین
 94 آلفا الکتوگلوبولین 9/66 آلبومین
 98 بتا الکتوگلوبولین S1 95 آلفا کازئین
   S2 99 آلفا کازئین
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توان از دزهای پایین پرتو باتوجه به نتایج این پژوهش می    
گاما بدون اثرات منفی بر کیفیت آغوز برای حذف آلودگی 

 استفاده کرد.  استافیلوکوکوس آرئوسو  اشریشیا کوالی
 

دز الزم برای کاهش یک سیکل لگاریتمی از جمعیت 
در نمونه  استافیلوکوکوس آرئوسو  اشریشیا کوالیمیکروبی 
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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  ,  . ,   
and   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< .  ). The Escherichia coli and 
Staphylococcus aurous contamination decreased as irradiation dose increased and reach to zero 
at dose of   kGy. Gamma irradiation had no effect (p> .  ) 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  .   and  .   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,  
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