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هاي تازه   در گوسالهها  جذب ايمونوگلوبولينافزايش زمانتأثير امپرازول بر 
  متولد شده

  
  5 احمد پايدار و4مشهدي  عليرضا قدردان، 3آبادي ، مسعود قربانپورنجف2، محمد نوري1محمدرضا شيرازي

  
  16/9/90: تاريخ پذيرش      20/10/89:  تاريخ دريافت

  
  خالصه

باشـند و    نماينـد، آگاماگلوبونميـك مـي      ده به دليل اينكه در داخل رحم، ايمونوگلوبوليني از مادر دريافت نمـي            هاي تازه متولد ش    گوساله    
 ساعت پس از تولد افزايش 24از هاي موجود در آغوز،   گلوبولين احتمال تخريب  .ورندآ ت ميدسه مني خود را از طريق مصرف آغوز ب   اي

 تـأثير  هدف از مطالعه كنوني     .عمل آورد ه  هاي آغوز جلوگيري ب     تواند از تخريب ايمونوگلوبولين   بلوك نمودن ترشح اسيد شايد ب       .يابد مي
  .صورت پـذيرفت  رأس گوساله نر هلشتاين تازه متولد شده 15 بر روي  مطالعه .دباش هاي خون مي    روي ميزان ايمونوگلوبولين   امپرازول

 پس از تولد توسط سـوند مـري و بـه شـرح ذيـل بـه مـصرف                    84 و   72،  60 ،48،  36،  24،  12هاي صفر،    آغوز و شير مصرفي در ساعت     
 سـاعت پـس از تولـد، آغـوز مـصرف            72از آن پـس تـا        پس از تولد شـير و        24ها تا ساعت       گوساله )گروه شاهد؛ الف   . ها رسيد   گوساله

ها از   گوساله) ج .نمودند ، آغوز مصرف مي ساعت پس از تولد72 پس از تولد شير و از آن پس تا 48تا ساعت  ها   گوساله) ب .نمودند مي
 خوراكيپرازول به شكل ها بالفاصله پس از تولد ام وساله گ) گروه تيمار؛ الف .نمودند  ساعت پس از تولد آغوز مصرف مي72بدو تولد تا 

 پس از تولد شير و از 24ها تا ساعت  در اين گروه گوساله . نمودند  ساعت يكبار دريافت مي24گرم به ازاء هر كيلوگرم، هر   ميلي8با دوز 
 8 بـا دوز     خـوراكي پـرازول بـه شـكل       ها بالفاصله پس از تولـد ام        ساله گو )ب . نمودند  ساعت پس از تولد آغوز مصرف مي       72آن پس تا    

د شير و از آن پـس        پس از تول   48ها تا ساعت       در اين گروه گوساله     .نمودند  ساعت يكبار دريافت مي    24گرم به ازاء هر كيلوگرم، هر         ميلي
، االيـزا بـا روش   ها  سرم گوساله  A و   M و   Gهاي    گيري ايمونوگلوبولين   پس از اندازه   . نمودند  ساعت پس از تولد آغوز مصرف مي       72تا  

 IgGدار بود اما امپـرازول تـأثيري بـر جـذب             ها اختالف معني   ، بين زيرگروه ج گروه شاهد با ساير زيرگروه        IgGدر مورد   نشان داد كه    
 اختالف ،ها به جز زير گروه الف گروه شاهد و زيرگروه الف گروه تيمار     ، بين زيرگروه ج گروه شاهد با ساير زيرگروه        IgM در    .نداشت
، بـين زيرگـروه ج گـروه شـاهد بـا          IgA در مورد     . نداشت Mدار وجود داشت اما داروي تجويزي تأثيري بر جذب ايمونوگلوبولين            معني

 را IgA جذب ،هاي تيمار  نداشت، بلكه زيرگروه الف گروهIgAدار بود و نه تنها امپرازول تأثيري بر جذب  ف معنيها اختال ساير زيرگروه
ها   نتيجه اين مطالعه نشان داد كه امپرازول اثري بر افزايش زمان جذب ايمونوگلوبولين              .در مقايسه با گروه شاهد مربوطه كاهش نيز داد        

  .ندارد
  

  ، آغوززول، گوسالهامپراوگلوبولين،  ايمون : كليديكلمات
  

  مقدمه
 عـاري از ايمونوگلوبـولين      نوزادان نشخواركننده عمـالً       .

بوده و بالفاصله پس از تولد، در صـورت دريافـت ميـزان             
 
 

     چمران دانشگاه شهيدهاي بزرگ  دام داخلي هاي  بيمارييتخصصآموخته دكتراي  دانش 1
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار ،وهشگران جوانژپ باشگاه عضو  

   دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده دامپزشكي،ستاد گروه علوم درمانگاهيا 2

   دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده دامپزشكي،استاد گروه پاتوبيولوژي 3

   دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده دامپزشكي،دانشيار گروه علوم درمانگاهي 4

  اسالمي واحد گرمساره آزادا دانشگ،دانش آموخته دانشكده دامپزشكي 5

هــاي ضــروري را دريافــت  كــافي آغــوز، ايمونوگلوبــولين
ــي ــد م ــوع   ). 18( نماين ــت از ن ــشخواركنندگان جف    در ن

  
  واهواز 
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نــدومتريوم مــادري و آباشــد كـه   مـي  1دســموكوريال سـن 
نيني توسـط يـك بافـت سينسيـشيال جـدا           تروفكتودرم ج 

شود و باعـث جداشـدن خـون مـادر و جنـين شـده و                 مي
 با بافت رحم در تمـاس اسـت و          اًاپيتليوم كوريون مستقيم  

 بـه  هـا  در نتيجه باعث جلوگيري از انتقال ايمونوگلوبـولين      
زاد بـه دنيـا آمـده       به دنبال آن نـو     . شود  در رحم مي   جنين

جهت كسب ايمنـي در روزهـاي اول حيـات، وابـسته بـه              
 باشد صورت پاسيو مي  ه  دريافت ايمونوگلوبولين از آغوز ب    

قبـل از    ساعت   24 هاي آغوز   مونوگلوبوليناي  ).7 و   4 ،3(
 روده عبـور كـرده و وارد        مجـراي طـور كامـل از      ه  تولد ب 

 طي  خوردن آغوز در ).16( شوند گردش عمومي خون مي
دست آوردن ايمني پاسيو ه  ساعت اول تولد براي ب36-24

اي   ضروري اسـت، زيـرا بعـد از ايـن زمـان جـذب روده              
ها   پينوسيتوز انتروسيت   توسط اًعمدت كه   ها  ايمونوگلوبولين

 شود  كاهش يافته و متوقف مي     اً، سريع )21( گيرد انجام مي 
در صورت عـدم مـصرف ميـزان مـورد نيـاز             ). 16 و   13(

در زمان مناسب، غلظت ايمونوگلوبولين سرم پـايين        آغوز  
 سـاعت پـس از تولـد مقـدار          24-48كه   طوريه  افتاده، ب 

گـرم بـه ازاء هـر         ميلي 10ايمونوگلوبولين فوق به كمتر از      
 2غيرفعـال   انتقال ايمني  نارسائي در رسيده و   ليتر سرم     ميلي

علـل شـايع نقـص در انتقـال          ). 22 و   8( شـود  حادث مي 
ـ    ايمني پاسي  عبـارتي عوامـل تأثيرگـذار در كـاهش       ه  و يـا ب

ها متعدد بوده و عمده آنهـا شـامل؛           جذب ايمونوگلوبولين 
دريافـت ميـزان ناكـافي      ،   توسـط مـادر    توليد ناكافي آغوز  

ــايين    ــت پـ ــوز، غلظـ ــوردن آغـ ــأخير در خـ ــوز، تـ آغـ
هاي آغوز، از دست رفـتن سـريع ظرفيـت            ايمونوگلوبولين

ژنتيكي پايين در جـذب     ها، توانايي     جذب ايمونوگلوبولين 
ــولين ــذب     ايمونوگلوب ــر ج ــي ب ــاي محيط ــأثير دم ــا، ت ه
ها، كاهش پروتئين دريافتي جيـره مـادران،          ايمونوگلوبولين

    .)27 و   25 ،16 ،6( باشـد  گوساله ضعيف و مرگ مادر مي     
  

 
 
 
 
 

تحـت   عمـدتاً ها بعد از تولد      سطح خوني ايمونوگلوبولين  
هـاي    شـدن سـلول    بسته )1 تأثير دو عامل مهم قرار دارد؛       

 زمان نفوذپذيري يا بـسته شـدن        . شيردان pH )2 . اي روده
هـاي    هاي روده نـسبت بـه ايمونوگلوبـولين        فواصل سلول 

از  گذشت زمـان     طور خودبخودي و با   ه  آغوز در گوساله ب   
ـ   وندهطور پيـشر  ه   از تولد ب    بعد ساعت12 صـورت  ه اي و ب

سـاعت پـس از      36 ي و گاه  24تا   و   شود خطي شروع مي  
در ارتبـاط بـا       ).26 و   25 ،19 ،4( كنـد  لد ادامه پيدا مي   تو

pH       هنگـام تولـد      كه در  شيردان نشان داده شده استpH 
  كامـل  به طـور   ساعت پس از آن      24خنثي بوده و    شيردان  

 pHتوانـد در ايـن        كه پپسينوژن مي   نحويه  اسيدي گشته ب  
هـاي   به پپسين تبديل شده و سبب تخريب ايمونوگلوبولين 

با توجه به مطالـب فـوق در صـورت بـه              ).9( دآغوز شو 
 بـا بـاال     هاي آغـوز    انداختن تخريب ايمونوگلوبولين   تأخير
 به وسيله داروهاي مهـار كننـده         در شيردان  pHداشتن   نگاه

، شايد بتوان زمان جـذب      پمپ هيدروژني همانند امپرازول   
  .، افـزايش داد   تـر   را تـا مـدتي طـوالني      هـا     ايمونوگلوبولين

-5 و 3-متوكـسي -4(((-2-متيل-5(با نام علمي    امپرازول  
، )بنزيميـدازول -H)1-سالفينيل)متيل)پريدينيل-2-متيل دي

ـ     اولين مهاركننده پمپ هيدروژني به حساب مي       ه آيد كـه ب
طــور وســيع جهــت پيــشگيري و درمــان زخــم معــده و  

  . معدي مورد استفاده قرار گرفته است -هاي مري  ريفالكس
 5/0-3حـدود   ( يمـه عمـر كوتـاه     اگرچه اين دارو، داراي ن    

، امـا دوره فعاليـت آن بـسيار         باشـد  السما مي  در پ  )ساعت
 24بـار تجـويز، بيـشتر از         تواند با يـك    طوالني بوده و مي   

 علت اين امر را وجـود        .ساعت ترشح اسيد را مهار نمايد     
ــرازول و   ــين امپ ــوواالن ب ــد ك ــر H+/K+ ATPaseپيون  ذك

ــوده ــد نم ــه ك  ).1( ان ــدف از مطالع ــونيه ــأثير داروي ن  ت
 شيردان براي مـدتي طـوالني       pHداشتن   اهباال نگ ( امپرازول
هـاي    ايمونوگلوبـولين  افزايش زمان جذب   بر   )تولدبعد از   

  . .باشد خون مي
 
 
1- Syndesmochorial  
2- Failure in passive transfer 
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  و روش كارمواد 
 رأس گوساله نر هلـشتاين تـازه   15اين مطالعه بر روي       

مجتمــع دامپــروري و كــشاورزي عباســي متولــد شــده در 
جهـت اجـراي ايـن     . رت پذيرفتاكدشت صوشهرستان پ 

  .تحقيق مراحل ذيل در نظر گرفته شد
  

  تهيه بانك آغوز
منظور دريافت مـشابه آغـوز      ه  جهت تهيه بانك آغوز ب        

زمايش، از تعدادي گاو بالفاصله     هاي مورد آ   توسط گوساله 
آوري و سپس    پس از زايش، آغوز چهار دوشش اول جمع       

بنـدي   هاي دو ليتري بسته    ريبا هم مخلوط گرديد و در بط      
ــاي  ــانتي -20و در دم ــه س ــر  درج ــا روز آگ ــايش اد ت زم

  .نگهداري گرديد
  

 نحوه خوراندن آغوز    هاي مورد مطالعه،   بندي گروه  دسته
  و تزريق دارو

 هر گروه شـامل     و گروه   5هاي مورد مطالعه در      گوساله    
بنـدي   سه رأس گوساله نر هلشتاين تازه متولد شده تقسيم        

ها داراي شرايط نگهداري يكـساني        كليه گوساله   .دندگردي
 پـس از تولـد بـا حولـه            در تمامي مـوارد گوسـاله       .بودند

يـد ضـدعفوني     خشك و سپس ناف آن با محلـول تنتـور         
هاي انفرادي قـرار     گرديد و پس از وزن شدن در باكس        مي
  .گرفت مي
  :مطالعه به شكل ذيل تقسيم گرديدند گروه مورد 5    
  

  اهدگروه ش
زيرگروه الـف و ب و      گوساله كه در سه     رأس   9شامل      
  . رأس گوساله، قرار گرفتند3 و هر زيرگروه شامل ج

 شير و از آن     ،ساعت پس از تولد    24 تا   ها  گوساله )الف    
  . ساعت پس از تولد آغوز مصرف نمودند72پس تا 

ساعت پس از تولـد شـير و از آن           48 تا   ها  گوساله )ب    
  . ساعت پس از تولد آغوز مصرف نمودند72پس تا 

 سـاعت پـس از تولـد        72 از بدو تولد تا      ها  گوساله )ج    
  .آغوز مصرف نمودند

  
  گروه تيمار

و گوساله كه در دو زيرگروه الـف و ب          رأس   6شامل      
  .قرار گرفتند رأس گوساله، 3هر زيرگروه شامل 

الص ها بالفاصله پس از تولد پـودر خـ         به گوساله ) الف    
ـ )، ايرانTEMAD Co (پرازولام  بـا  خـوراكي صـورت  ه  ب

سـپس   . خورانده شـد  گرم به ازاء هر كيلوگرم        ميلي 8دوز  
تجـويز   سـاعت پـس از تولـد،         72 يكبار تا     ساعت 24هر  
 24ها تـا سـاعت        در اين گروه گوساله     . تكرار گرديد  دارو

 72 سـاعت يكبـار شـير و سـپس تـا             12پس از تولد هـر      
  .د آغوز دريافت نمودندساعت پس از تول

ها بالفاصله پس از تولـد پـودر خـالص            به گوساله  )ب    
گرم به ازاء هر      ميلي 8 با دوز    خوراكي صورته  بپرازول  ام

 سـاعت   72 يكبار تـا     24سپس هر    . خورانده شد كيلوگرم  
 در ايـن گـروه       . تكـرار گرديـد    تجـويز دارو  پس از تولد،    

بار   ساعت يك  12  پس از تولد هر    48ها تا ساعت     گوساله
 سـاعت پـس از تولـد آغـوز دريافـت            72شير و سپس تا     

  .نمودند
  

 آوري نمونه خون و تهيه سرم جمع

ها، ابتدا خـونگيري صـورت گرفـت و          در تمامي گروه      
ــزوم  ــورت ل ــپس در ص ــدن ،س ــت خوران  دارو و در نهاي

  .خوراندن آغوز يا شير توسط لوله مري صـورت پـذيرفت          
 پـس  84 و 72، 60، 48، 36 ،24، 12، 6در ساعات صـفر،   

ــد ــرنگ  از تول ــط س ــد وداج توس ــونگيري از وري  10، خ
له آزمايش  هاي خون به لو     نمونه  .سي صورت پذيرفت   سي

 و بـه    3000ز سـانتريفوژ بـا دور       انتقال داده شده و پـس ا      
 دقيقــه، ســرم جــدا شــده و توســط ســمپلر بــه 10مــدت 

 -20ماي  نتقل و در د   گذاري شده م   هاي شماره  بميكروتيو
گراد تا زمان انتقال به آزمايشگاه جهت انجـام          درجه سانتي 

  .شدندآزمايشات مربوطه نگهداري 
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  هاي سرم گيري ايمونوگلوبولين اندازه
 ذخيره شـده در نهايـت در كنـار يـخ جهـت              هاي سرم    

 و  IgG  ،IgMهاي سرم شـامل      گيري ايمونوگلوبولين  اندازه
IgA منتقــل شــدند بــه آزمايــشگاه   االيــزا بــه روش . 

صـورت  ه ب) ، كره جنوبي.KOMA Co( االيزا هاي آزمايش
بر اساس دستورالعمل شركت سازنده     ) duplicate(دوتايي  

  .انجام پذيرفت
  

  آناليز آماري
زمـايش  هـا توسـط آ      نمونه 1چگالي نوري پس از تعيين        
هاي مربوطه   ت، غلظ SoftMaxProافزار   ، با كمك نرم   االيزا

نهايت  ليتر محاسبه و در    به ازاء هر ميلي   گرم   برحسب ميلي 
 مورد تجزيـه و تحليـل آمـاري قـرار           SASافزار   توسط نرم 

 در نظـر    05/0دار بـودن اختالفـات          سـطح معنـي     .گرفت
  .گرفته شد

  
  نتايج

هـاي   هاي سرم در گروه    ت ايمونوگلوبولين ظميانگين غل     
 نتيجه ايـن     . آمده است  1دول  مختلف تحت مطالعه در ج    

ت  روي غلظــ خــوراكي پــرازول ام نــشان داد،  همطالعــ
 در اين مطالعه     .بدون تأثير است  هاي سرم    ايمونوگلوبولين

ت پـرازول تفـاو   نظر آماري، تجويز ام   مشاهده گرديد كه از     
 بـا گـروه شـاهد در ميـزان     >05/0pداري در سـطح   معنـي 

  .ها ايجاد ننمود جذب ايمونوگلوبولين
ه تفـاوت بـين     دهـد كـ    نتايج بدسـت آمـده نـشان مـي            

هـاي   ثر زمـان بـر گـروه      هاي مختلف، عامل زمان و ا      گروه
 داراي تفـاوت    IgA و   IgG در   >05/0p در سـطح     مختلف
، فاكتور زمان و اثر زمـان   IgM داري بوده است اما در      معني

امـا تفـاوت    ) <05/0p(دار نبود    هاي مختلف معني   در گروه 
ده دار بـو    معنـي  >05/0pهاي مختلـف در سـطح        بين گروه 

  .است

 
 
 

كه از    يهاي  اين مطالعه نشان داد، در گروه شاهد گوساله           
ـ      داري  طـور معنـي  ه بدو تولد آغوز دريافت نموده بودنـد ب

هـا    در آنها باالتر از سـاير گـروه        Gت ايمونوگلوبولين   غلظ
ــود  ــدن    ).2جــدول(ب ــد خوران ــشاهده گردي ــين م همچن

ازول در  پـر  گروه ام  ها در زيرگروه الف    پرازول به گوساله  ام
ـ   مربوطـه   شاهد مقايسه با گروه   داري روي   طـور معنـي   ه   ب

ــولين  ــود Gغلظــت ايمونوگلوب ــذار نب  ). 2جــدول( تأثيرگ
پرازول به زيرگروه ب و مقايسه آن با زيرگروه         خوراندن ام 

شـــاهد مربوطـــه نيـــز تـــأثير چـــشمگيري در غلظـــت  
  ).2 جدول( نگذاشت Gايمونوگلوبولين 

رگروه ج شاهد بـا سـاير       ، بين زي  IgMدر مورد غلظت        
بـه  ) >05/0p(داري وجود داشـت      ها تفاوت معني   زيرگروه
 >05/0pداري در سـطح       مورد كه تفاوت معنـي     دواستثناء  

 و زيرگـروه    بين زيرگروه ج با زيرگروه الف گـروه شـاهد         
همچنـين   ). 3 جـدول (گرديـد   مـشاهده ن   الف گروه تيمار  

ف و زيرگروه هاي زيرگروه ال پرازول به گوساله خوراندن ام 
هاي شاهد مربوطه نيز تأثيري در       ب در مقايسه با زيرگروه    

ــولين   ــت ايمونوگلوب ــزايش غلظ ــد  Mاف ــشاهده نگردي  م
  ).3 جدول(

 مطابق نتايجي كه در مورد ايمونوگلوبولين       IgAغلظت      
G دست آمد، بين زيرگروه ج شـاهد كـه از بـدو تولـد              ه   ب

هـا تفـاوت     هده بودند بـا سـاير زيرگـرو       وآغوز دريافت نم  
 اختالف بين غلظت     ).>05/0p(داري مشاهده گرديد     معني

 در زيرگروه الف گروه شاهد در مقايسه        Aايمونوگلوبولين  
امـا  ) >05/0p(دار بـود     با زيرگروه الف گروه تيمـار معنـي       

ــرازول ــدن امپ ــأثيري در جــذب  خوران ــروه ب ت  در زيرگ
طـه   در مقايسه با زيرگـروه شـاهد مربو        Aايمونوگلوبولين  

  .).4 جدول(نداشت 

 
 
1- Optical density 



 . . .تأثير امپرازول بر افزايش زمان جذب 

  45      1391 تابستان، 2، شماره هشتم، دوره مجله دامپزشكي ايران

  هاي مختلف تحت مطالعه هاي گروه  سرم خون گوسالهIgA و IgM, IgG ميانگين و خطاي استاندارد غلظت : 1جدول 
 گيري شده هاي اندازه ايمونوگلوبولين

  ها ها و زيرگروه گروه
IgG  

  )ليتر گرم در ميلي ميلي(
IgM  

  )ليتر گرم در ميلي ميلي(
IgA  

  )يترل گرم در ميلي ميلي(

  06/0±0  22/0±78/0  59/0±12/0  زيرگروه الف
  گروه شاهد  01/0±0  06/0±78/0  03/0±12/0  زيرگروه ب
  27/0±0  49/0±78/0  41/1±12/0  زيرگروه ج
گروه   گروه تيمار  03/0±0 27/0±78/0  24/0±12/0  زيرگروه الف

  00/0±0  08/0±78/0  08/0±12/0  زيرگروه ب  امپرازول
  

  هاي مختلف تحت مطالعه  گروهIgG غلظت هاي دار بودن داده طح معني س مقايسه:2جدول 
  گروه امپرازول  گروه شاهد    
  زيرگروه ب  زيرگروه الف  زيرگروه ج  زيرگروه ب  زيرگروه الف    

            زيرگروه الف  گروه شاهد
          005/0*  زيرگروه ب  
        0*  007/0*  زيرگروه ج  

     0*  209/0  072/0  زيرگروه الف  گروه امپرازول
    371/0 0*  700/0  012/0*  زيرگروه ب  

  
 هاي مختلف تحت مطالعه  گروهIgM غلظت هاي دار بودن داده  سطح معنيمقايسه : 3جدول 

  گروه امپرازول  گروه شاهد    
  زيرگروه ب  زيرگروه الف زيرگروه ج  زيرگروه ب  زيرگروه الف    

            زيرگروه الف  گروه شاهد
          124/0  زيرگروه ب  
        002/0*  068/0  زيرگروه ج  

      140/0  050/0*  685/0  زيرگروه الف  گروه امپرازول
    086/0  004/0*  842/0  174/0  زيرگروه ب  

  
 هاي مختلف تحت مطالعه  گروهIgA غلظت هاي دار بودن داده  سطح معنيمقايسه : 4جدول 

  گروه امپرازول  گروه شاهد    
  زيرگروه ب  يرگروه الفز  زيرگروه ج  زيرگروه ب  زيرگروه الف    

            زيرگروه الف  گروه شاهد
          0*  زيرگروه ب  
        0*  0*  زيرگروه ج  

      0*  090/0  006/0*  زيرگروه الف  گروه امپرازول
    029/0*  0*  550/0  0*  زيرگروه ب  

  .دار است  معني>05/0p  اختالف دو زيرگروه در*
  .دهد  را نشان ميهاي مختلف  بين زيرگروهpاعداد داخل جدول ميزان 
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  ثبح
شوند  تم ايمني مؤثر متولد مي    س بدون يك سي   ها هگوسال    

و پس از تولد كامالً به ايمنـي پاسـيو حاصـله از مـصرف               
 ازهـاي متعـددي     آغـوز حـاوي پـروتئين       .ندا وابستهآغوز  

باشد كه بيشترين محافظت را       مي Gجمله ايمونوگلوبولين   
  ).19( نمايـد   مي  ايجاد نيها در برابر عوامل عفو     در گوساله 

هـا از روده و      عوامل متعـددي در جـذب ايمونوگلوبـولين       
هـاي   نقـش هورمـون     .باشـند  سطح خوني آنها مـؤثر مـي      

ويژه كورتيزول را از طريق تـأثير در        ه  كورتيكوستروئيدي ب 
  .داننـد  هاي آغوز از روده دخيل مـي        جذب ايمونوگلوبولين 

طور قابل ه تيزول بمطالعات در موش نشان داده است، كور  
هـاي موجـود در آغـوز         توجهي از جذب ايمونوگلوبـولين    

هـا ايـن نظريـه را بـراي           تا مدت   ).12( كند جلوگيري مي 
دادند ولي مطالعات بعـدي در       تمامي پستانداران تعميم مي   

نشان داد كه روده اين حيوانـات       ) 11( و گوساله ) 10( بره
هـا تحـت      ينبه فرم ديگري در برابر جـذب ايمونوگلوبـول        

 ايـن تحقيقـات      .نمايـد  تأثير كورتيكوستروئيدها عمل مـي    
كه وجود كورتيكوستروئيدها در روز اول تولـد،         نشان داد 

 هـا شـود     تواند باعث افـزايش جـذب ايمونوگلوبـولين        مي
هـا از روده     بـادي  نشان داده شده است جذب آنتـي        ).12(

 اعت پـس از تولـد      س 12-24هاي تازه متولد شده،      گوساله
هـاي روده جـذب       معني كـه سـلول     شود، بدين  متوقف مي 

نماينـد، بـه ايـن حالـت         هـا را متوقـف مـي       ماكرومولكول
  ).15( شـود  هاي روده گفته مـي    بسته شدن سلول  اصطالحاً  

، يكي   ساعت پس از تولد    24 شيردان را    pHي كاهش   ا عده
هـاي آغـوز در ايـن        ل عدم جذب ايمونوگلوبـولين    از دالي 

نـشان داده شـده اسـت در جنـين            ).20( داننـد  زمان مـي  
 82 تـا    76هاي مولد پپسينوژن در روزهـاي        گوسفند سلول 

شـوند، ولـي     آبستني به فراواني در مخاط شيردان يافت مي       
صورت پراكنـده و نـاچيز وجـود        ه  هاي مولد اسيد ب    سلول

ها افـزوده     ساعت پس از تولد بر تعداد آن       36-48دارند و   
هاي   شيردان بره  pHنشان داد،   ) 1956 (Hill  ).9( گردد مي

 ساعت پـس از     24-36باشد و تا     تازه متولد شده خنثي مي    

باشد و فعاليـت     تولد، تبديل پپسينوژن به پپسين ميسر نمي      
 ساعت پس از تولد آغاز      24-36پروتئوليتيكي شيردان بين    

كه آغاز فعاليت پروتئوليتيكي شـيردان       از آنجائي  . شود مي
باشد، احتمـال    ها مي  يمونوگلوبولينمصادف با قطع جذب ا    

 در مـوش    ).9( شود اي بين اين دو متصور مي      وجود رابطه 
 6 معــده نــوزادان حــدود pHنــشان داده شــده اســت كــه 

باشد و تا هفته سوم پس از تولـد بـه همـين وضـعيت                مي
شود و اين  باقيمانده و سپس بر ميزان اسيد معده افزوده مي    

هـا از روده     ونوگلوبـولين درست همزمان با قطع جذب ايم     
كـه   نتـايج مطالعـه فـوق نـشان داد         ). 17( باشد باريك مي 

ها در معده موش تا انتهاي هفته سوم بعـد        تخريب پروتئين 
باشـند،   هاي مولد اسـيد فعـال نمـي        از تولد كه هنوز سلول    

حداقل بوده و از اين به بعد كه همزمـان بـا قطـع جـذب                
باشد، فعاليت   روده مي هاي   ها توسط سلول   ايمونوگلوبولين

 از طـرف ديگـر در        .شـود  پروتئوليتيكي معده نيز آغاز مي    
هـاي ضـروري را از       خوكچه هنـدي كـه ايمونوگلوبـولين      

هاي مولد اسيد معده     ورد، سلول آ دست مي ه  طريق جفت ب  
 معـده  pHهنگام تولـد،    ه  باشند و ب   از دوره جنيني فعال مي    

  ).28( باشد پايين مي
 شيردان در گوسـاله     pH كه چنانچه ت  فرض بر اين اس       
 توسط داروهاي ضد ترشح اسيد  ساعت پس از تولد    24از  

 همچنان باال نگـه داشـته شـود، روي ميـزان جـذب              معده
هـاي   امپـرازول در گونـه    .اثـر بگـذارد  هـا    ايمونوگلوبولين

) 2( و گوسـاله  ) 1( ، سـگ  )24 و   5( مختلف نظيـر اسـب    
 تئوري مطرح اسـت      اين  .شود  معده مي  pHسبب باالبردن   

 24هـاي موجـود در آغـوز،          ايمونوگلوبـولين  تخريـب كه  
بنـابراين   . شـود   مي  شروع ساعت پس از تولد، در شيردان     

 شــيردان بتوانــد از ايــن pHپــرازول بــا بــاالبردن شــايد ام
نتايج اين مطالعـه نـشان        .عمل آورد ه  تخريب جلوگيري ب  

 تـأثير   هاي مختلـف پـس از زايمـان        پرازول در زمان  داد، ام 
  . خـون نداشـت    يهـا  داري بر غلظت ايمونوگلوبولين    معني

 Kosaدست آمده توسـط     ه  نتيجه اين مطالعه مشابه نتايج ب     
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باشد كه نشان دادند، سايمتيدين به       مي) 2008(و همكاران   
ــشمگيري روي   ــأثير چــ ــوز تــ ــراه آغــ ــذب همــ جــ

نتـايج ايـن مطالعـه       . )14 (ها نداشته است   ايمونوگلوبولين
هـاي   ند به چه دليل ميـزان ايمونوگلوبـولين       مشخص ننمود 

، مـشابه   خون حيوانات تحت مطالعه با داروهاي ضداسـيد       
پرازول يا سايمتيدين به اندازه كافي      آيا ام  . گروه كنترل بود  

ترشحات شيردان را كاهش ندادنـد و يـا اينكـه در گـروه              
ي روي  ا  پايين شيردان، اثر تخريبي قابل مالحظه      pHكنترل  

  ها نداشته است؟ ولينايمونوگلوب
 مشاهده گرديد در گروه شاهد كـه تـا    كنونيدر مطالعه     

 پس از تولد شير دريافت نموده بودند و پس از           24ساعت  
 Gكردنــد، ميــزان ايمونوگلوبــولين  آن آغــوز دريافــت مــي

 از خـود نـشان       با گروه شـاهد مربوطـه      داري تفاوت معني 
ده سـبب عـدم     هـاي رو    بدين معني كه انسداد سلول      .نداد

  . ساعت گرديده است   36 پس از    Gجذب ايمونوگلوبولين   
 و همكـاران    Rodriguezهـاي    نتيجه اين مطالعـه بـا يافتـه       

 بين  G كه نشان دادند زمان جذب ايمونوگلوبولين     ) 2009(
  .باشــد، همخــواني دارد  ســاعت بعــد از تولــد مــي27-21
لد زول از روز اول تو    پرا ام تجويزچنين مشاهده گرديد،    هم

ــولين  ــأثيري روي جــذب ايمونوگلوب   . نداشــته اســتGت
ـ            مي ه توان چنين نتيجه گرفت، زمان خـوردن آغـوز و يـا ب

 اثر  هاي روده در مقايسه با     عبارت ديگر زمان انسداد سلول    
 شــيردان از اهميـت بيـشتري در جــذب   pH امپـرازول بـر  

ــولين  ــه  Gايمونوگلوب ــرا ك ــت، چ ــوردار اس  از روده برخ
نـسته روي   ا نتو )ي ضد ترشح اسـيد معـده      دارو(امپرازول  

نـشان  ) 1979( و همكـاران     Stott  .جذب آن تأثير بگذارد   
 ساعت اول پس از تولـد       12دادند، زمان خوراندن آغوز تا      

 ندارد ولـي از     Gتأثيري روي جذب ميزان ايمونوگلوبولين      
 كاسته  G پس از تولد از جذب ايمونوگلوبولين        12ساعت  

  ).26 و 25( شود مي
هـاي دريافـت     در تحقيق كنوني مشاهده گرديد گوساله         

كننده آغـوز از سـاعت صـفر پـس از تولـد، داراي سـطح         
 امـا عـدم      .ها هستند   نسبت به ساير گروه    IgMباالتري از   

هاي تحـت    دار بين بعضي از زيرگروه     وجود اختالف معني  

بـه دليـل    (IgMتواند به علت باال بودن غلظت  بررسي، مي 
ــصي ــاعت در ) نامشخ ــي از   84س ــد در يك ــس از تول  پ

 پس از به دنيـا آمـدن،        36هايي باشد كه از ساعت       گوساله
همچنـين بـاالتر     . آغوز را به تنهايي دريافت كـرده بودنـد        

هــاي   در يــك رأس از گوســالهIgMبــودن غلظــت اوليــه 
 امپـرازول تجـويز شـده بـود،          در آن  زيرگروه مشابهي كـه   

 بـاالتر بـودن      .ر باشـد  تواند در پيدايش يافته فوق مـؤث       مي
هاي مـذكور ممكـن اسـت از          در گوساله  IgMميزان اوليه   
ــت ــن    عفون ــد اي ــستني و تولي ــادري در دوران آب ــاي م ه

ايمونوگلوبولين توسط گوساله در دوران جنيني ناشي شده        
توانـد   هاي جنيني معموالً مي  بايد دانست كه عفونت  .باشد

ايش هــاي لنفوئيــدي و افــز   منجــر بــه تكثيــر ياختــه   
ــولين ــد ايمونوگلوب ــا گردن ــولين در  . ه وجــود ايمونوگلوب

نوزادان قبل از مكيدن پستان را به دليـل تحريـك سيـستم             
دانند كه در داخـل رحـم بـه          هايي مي  ژن ايمني توسط آنتي  

 در بررسـي حاضـر،       ).29(انـد    جنين دسترسي پيدا كـرده    
طـه  هاي شـاهد مربو    هاي تيمار با زيرگروه    مطالعه زيرگروه 

داروي مهـار كننـده ترشـح اسـيد تحـت           خص كرد كه    مش
 سـرم خـون     Mمطالعه، اثري بـر جـذب ايمونوگلوبـولين         

 قبل از   IgMدار بودن غلظت     معني . ها نداشته است   گوساله
 84 پس از تولـد بـا   36خوردن آغوز وعده اول در ساعت    
 در 84 در سـاعت   IgMپس از تولد به دليل غلظت بـاالي         

  .  زيرگروه بوده استهاي اين يكي از گوساله
در ايـــن مطالعـــه همچنـــين نـــشان داده شـــد كـــه      

كـه از بـدو تولـد آغـوز          هـائي   گوسـاله  Aايمونوگلوبولين  
داري بـــاالتر از ميـــزان  طـــور معنـــيه خورنـــد بـــ مـــي

 و  36هايي است كـه از سـاعت          گوساله A ايمونوگلوبولين
 مطالعـات نـشان داده       .خورنـد   پس از تولد آغـوز مـي       60

 ساعت پـس از تولـد قابـل         26 تا   Aونوگلوبولين  است ايم 
واسـطه  ه  و از آن پس احتماالً ب     ) 25 و   23( باشد جذب مي 

نتيجـه   . شود هاي روده، جذب آن متوقف مي      انسداد سلول 
 كـه   Gمطالعه كنوني نشان داد، بر خالف ايمونوگلوبـولين         

ــا قبــل از  ــد توســط  36جــذب آن ت  ســاعت پــس از تول
 Aشود، جذب ايمونوگلوبولين     هاي روده متوقف مي    سلول
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ـ    اي ادامه مي    ساعت پس از تولد نيز تا اندازه       36از   ه يابـد ب
داري بين ميزان سـرمي آن پـس از          كه تفاوت معني   طوري

 پس از تولد بـا ميـزان سـرمي    36دريافت آغوز در ساعت   
ده از شـير وجـود دارد و        هنگـام اسـتفا   ه  آن در بدو تولد ب    

 يري روي جذب ايمونوگلـوبين    پرازول نه تنها تأث   تجويز ام 
A         پـس از تولـد      36 از روده باريك گروهي كه در ساعت 

طـور  ه  ، به دليل نامشخصي ب    اند، نداشته است   آغوز خورده 
ا نيـز كـاهش داده       ر Aداري جـذب ايمونوگلوبـولين       معني

ــت ــين ام .اسـ ــذب   همچنـ ــأثيري روي جـ ــرازول تـ پـ
 پـس از    60 در گروهـي كـه از سـاعت          Aايمونوگلوبولين  

  .لد آغوز دريافت نموده بودند، نداشتتو

يـا امپـرازول در     تـوان گفـت كـه        به طور خالصـه مـي         
 بـدون   هـا   بر جذب ايمونوگلوبـولين    هاي شيرخوار  گوساله

يــا ترشــحات اســيدي شــيردان روي    باشــد  اثــر مــي 
 تحقيقـات بيـشتري در       .ها بدون اثـر بـود      ايمونوگلوبولين

سيد شيردان و اثر آن     ارتباط با ساير عوامل مؤثر بر ترشح ا       
 نتايج ايـن     .ها مورد نياز است    روي جذب ايمونوگلوبولين  

اي  هـاي روده   مطالعه مشخص نمود كه نقش انسداد سلول      
 )كـاهش اسـيديته شـيردان     (امپـرازول   در مقايسه با نقـش      

  .باشد تر مي پررنگ

  
  تشكر و قدرداني

  جهـت تـسهيل در اجـراي ايـن مطالعـه و نيـز              كشاورزي عباسـي  مجتمع دامپروري و    از مديرعامل محترم و تمامي پرسنل           
  .گردد نهايت تشكر و قدرداني ميي و دكتر فريد براتي عامر آقايان دكتر مهرداد بل و كنستيپروفسور
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