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چکيده

مقادي�ر پادتنهاي موجود در آغوز گاو متعاقب تزريق واكس�ن گان�ه  Rota-Corona Virus/E. coliدر جهت ارزيابي كارآئي
و تاثير واكس�ن در پيش�گيري از اس�هال گوس�الههاي ش�يرخوار در تعداد  46راس گاو هلش�تاين آبس�تن مطالعه شده و نتايج
با پادتنهاي آغوز در  27راس گاو ش�اهد و واكس�ينه نش�ده مقايس�ه ش�دند .مقدار  5ميليليتر از واكس�ن مذکور در زير جلد
گاوه�اي  7م�اه آبس�تن تزريق گرديد .پ�س از زايمان مق�دار  50ميليليتر از آغوز گاوه�ا تهیه و مقادير پادتن ها بوس�يله كيت
 ،E. coliروت�ا و ك روناوي�روس (بيو ايكس ،بلژيك) به روش اليزاي رقابتي تعیی�ن گرديدند .پادتن های آغوز براي  ،E.coliروتا
و کروناویروس به ترتیب در  %100 ،%71/7و  %100گاوهای واکس�ینه ش�ده و  %100 ،%14/8و  %100گاوهای شاهد و واکسینه نشده
تعیین گردید .باالترین شدت واکنش نسبت به پادگن ها دو مثبت و به ترتیب  %93/5 ،%60/9و  %73/9بود .باالترين و پائينترين
درص�د مهار كنندگي در گروه واكس�ينه ش�ده به ترتيب ب�راي  %85 E.coliو  ،%1روتاوي�روس  %59و  %20و كروناويروس % 61
و %20ب�وده اس�ت .مربع كاي بين موارد مثبت  E.coliو ش�اهد اختالف معن�يداري را نش�ان داد ( .)P>0/05 , x=8.31همچنين
اختالف معنيدار بين گروه دو مثبت  E.coliو شاهد ( ،)P>0/05 , x=11.7بين گروه منفي و مثبت شاهد ( )P>0/05،X=9/4و بين
گروه منفي  E.coliو ش�اهد ( )P>0/05 ،X=7مش�اهده گرديد .مربع كاي بين گروه ش�اهد با روتاويروس و كروناويروس اختالف
معنيداري را نش�ان نداد .حدود  %2/2گوس�اله ها از گروه درمان و  %7/5از گروه شاهد مبتال به اسهال بوده که اختالف معنی دار
نمی باشد .لذا مي توان گفت كه پادتن منتج از واكسيناسيون برای  E.coliمعنيدار و موثر اما روتا و كروناويروس معنيدار نبوده
لذا تزريق نوع ویروس�ی آن در گوس�اله ظاهرا ً مفيد نمی باشد و واكسيناس�يون يك گانه  E.coliدر پيشگيري از اسهال گوساله
همچنان با اهميت تلقی می گردد.
كلمات كليدي :واكسن ،اسهال گوساله ،روتا ويروس ،كرونا ويروس ،E.coli ،آغوز
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Evaluation of the antibodies produced in colostrum by the injection of trivalent Rota-corona virus and
Escherichia coli k99 vaccine in pregnant cows
By: Ramin AG. (Corresponding Author; Tel: +989141418816), Morshedi A, Veterinary Faculty of Urmia University,
Zahraie-Salehi T, Veterinary Faculty of Tehran University, Yousef-Baighi Gh, Passed Away Sanati M, Ebrahimi M,
Veterinary Faculty of Urmia University, Ramin S. Medical Sciences University, Tabriz.
The amount of antibodies produced in colostrum following injection of the trivalent Rota-corona virus and E. coli
vaccine was evaluated to undrestand the priventive effects of vaccine against calf diarrhea. Forthy six and 27 pregnant
cows were selected from industrial dairy herds as a treatment and control groups, respectively in Urmia Iran. A 5 ml
trivalent Rota-corona virus and E .coli vaccine was injected subcutaneousely in over 7 months pregnant treatment group.
After parturition a 50 ml colostrum from both groups was colleced and evaluated for antibodies using competetive
ELISA method and commercial kits of Rota, corona virus and E. coli Of 46 vaccinated cows, antibodies in colostrum
againt E. coli, Rota and corona virus were detected in 71.7%, 100% and 100% and in control group were 14.8%, 100%
and 100%, respectively. The percentages of cows with +2 positive to antibodies produced in treatment group were
60.9%, 93.5% and 73.9%, respectively. The highest and lowest inhibition rate in vaccinated cows for E. coli antibodies
were 85% and 1%, rotavirus were 59% and 20% and corona virus were 61% and 20%, respecrively. Chi-Square
tests showed significant differeces (P<0.05) between vaccinated and control groups for E. coli antibodies (X=8.31,
P<0.05), cows with +2 positive antibodies produced for E.coli and control group (X=11.7, P<0.05), cows with positive
and negative to antibody produced for E.coli in control group (X=9.4, P<0.05) and cows with negative to antibodies
produced and control group (X=7, P<0.05). There were no significant differences between vaccinated group with rota
and corona virus and control group. A 2.2% of calves in treatment group and 7.5% in control group were appeared
diarrhea in which the differences was not significant. Thus, it is concluded that antibodies produced by the injection
of E.coli vaccine in pregnant cows was significantly different from control group, while not for rota and corona virus
vaccine. It seems that using monovalent E. coli vaccine is more reliable, economics and practicible in the prevention of
calf diarrhea than polyvalent vaccine E. coli, rota and corona virus.
Keywords: Vaccine, Calf diarrhea, Rota-corona virus, E. coli, colostrum

.بایستی ارزيابي گردد
 پس از تزريق،Rotacorona/E.coli براس��اس مکانیسم واكسن سه گانه
 پادتن های باکتریائی و ویروسی در خون، ماه و باال7 آن در گاوهاي آبستن
گاوه��ا توليد ش��ده كه پس از زایمان از طريق آغ��وز تخلیه و تغذیه آن در
گوس��اله ه��ا ايمن��ي پاس��یو بر علی��ه عوام��ل ف��وق ايجاد خواهد ش��د
،2004  و هم��کارانFiguerredo ،2001  و هم��کارانCrouch(
 ب��ا تعيين تيتر پادتن ه��ای این عوامل در.)1989  و هم��کارانHiroshi
آغوز می توان به كارائي اين واكس��ن در پيش��گيري از اسهال با عوامل فوق
 نتایج مقدماتی در تهیه واکس��ن نش��ان می دهد که خوراندن.واقف ش��د
 روتا و كرون��ا ويروس در،E.Coli آغوز تغليظ ش��ده ح��اوي پادتنه��اي
Pfister( گوساله ها سبب كاهش اسهال و نه پیشگیری کامل آن شده است
)1997(  و همكارانMatsubara  نتايج مشابه توسط.)2000 و همکاران
) در تزريق دوم2004(  و هم��كارانFiguerredo .نيز ذكر ش��ده اس��ت
ن در آغوز را نش��ان دادهاند که
 ��واکس��ن به گاوهای آبس��تن افزايش پادت
می تواند نقش تزریق واکس��ن یادآور در نیل به اهداف مطلق واکسن یعنی
 در راستای تعیین صحت و سقم اهداف.پیش��گیری مطلوب را نش��ان دهد
اولیه تولید واکسن مانند کارائی و سطح تیتر پادتن های تولید شده توسط

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

سندرم اسهال از بيماري های مهم گوسالههاي هفته اول تولد بوده كه روتا
، آنتروتوكسينها، سالمونال ها،)E.coli(  اشریش��یا کلی،و كرونا ويروسها
 كوكسيديا از عوامل مهم و ش��ناخته شده آن محسوب،كريتپوس��پوريديا
،E.Coli  در بين عوامل فوق.)2000  و همکارانRadostits( ميش��وند
، كثرت بروز و خسارات اقتصادي،روتا و كرونا ويروسها به لحاظ پراكندگي
در نخس��تين روزهاي تولد گوس��الهها مهم بوده و بايستي پيشگيري شوند
 درص��د تلفات55/8  در ي��ك مطالع��ه.)1989 Thomson  وZeman(
 آنها به علت%32/2 گوس��الهها در اولين ماه تولد گزارش ش��ده كه حدود
 فرجام پيش��گيري منجر به بهبود.)1982 Khena( گاس��تروآنتريت بود
 كاهش خس��ارات اقتص��ادي و تلف��ات جمعيت دامي خواهد ش��د،رش��د
 از برجسته ترين روشهاي پيشگيري از.)2000  و همکارانRadostits(
 ماه7 اس��هال در گوسالههاي شيرخوار واكسيناسيون گاوهای آبستن باالی
 رايج ترین و موثرترین روش ها بوده وليE.coli  استفاده از واكسن.اس��ت
 توليد واكسنهاي چند گانه،امروزه بواسطه صرفهجوئي در زمان و هزينهها
 ايمني و تداخل پادتني،نيز گسترش يافته كه كارائي آنها از نظر اقتصادي
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هرکدام از عوامل واکسن در آغوز گاو اهداف ذیل مورد مطالعه قرار گرفت.
 -1تعيين تیتر پادتن هاي مجزا در آغوز متعاقب تزريق واكس��ن سه گانه،
 -2مقايسه تیتر پادتن ها در آغوز گاوهاي واكسينه شده و شاهد -3 ،تعیین
حداکثر و حداقل تیتر پادتن تولید شده به تفکیک عوامل واکسن و مقایسه
کارآئی آنها و نهایتاً  -4تعيين موارد اس��هال در گوساله هاي تغذيه شده با
آغوز گاوهاي واكسينه شده.

مواد و روش ها

تعداد دام ها ،واكسيناسيون و تهيه آغوز

تعداد  6گاوداري هلشتاین شیری و صنعتي مستقر در ارومیه انتحاب شدند.
تع��داد دام ها در گاوداري هاي فوق از  40تا  300راس متغير بودند .گاوها
از يونجه ،كنسانتره ،تفاله و سيلو تغذيه مي شدند .گاوداری های مذکور هر
س��ال با تعدد اسهال در گوس��اله ها مواجه بوده و در موارد زیادی با تلفات
نیز همراه بودند .مقدار  5ميلي ليتر واكس��ن سه گانه  ،E.coliروتا و كرونا
ويروس ( )LactoVacدر تعداد  46راس گاو آبس��تن باالی  7ماهه در زير
جل��د گردن و فقط يك بار تزريق گردي��د ( Crouchو همکاران .)2001
به محض زايمان گاوها ضمن مراجعه حدود  50ميلي ليتر آغوز از پس��تان
آنها تهیه ش��د .به دامدارها اکیدا ً سفارش شد تا گوساله ها در اولین فرصت
از آغوز مادران تغذیه نمایند .براي مقايس��ه پادتن موجود در آغوز گاوهاي
واكسينه شده تعداد  27نمونه از آغوز گاوهاي سالم و واكسينه نشده به مرور
زمان از همان گاوداری های تحت مطالعه تهيه گردید .پس از تهيه آغوز به
صاحب دامداری ها در خصوص بروز اسهال در گوساله ابالغ گردید تا ضمن
اطالع و مراجعه از اقدامات درمانی رایگان برخوردار شوند.
روش استخراج سرم آغوز

آغوزه��ا ابت��دا از فريزر خارج گرديده و براي مدتي در دماي اتاق گذاش��ته
ش��دند .موقعي كه آغوز كام ً
ال از انجماد خارج گرديد و سرم قابل استخراج
شد ،نمونهها به طور مستقل از كاغذ صافي گذرانده شد و مايع جدا شده در
دستگاه سانتريفوژ در دور  7000در دقيقه به مدت نيم ساعت قرار داده شد
سپس مايع روئي جدا و آزمايش بر روي آن انجام گرديد.
تشخیص پادتن های ضد  ،E.coli k99روتا و کروناویروس
حض��ور پادتن های ض��د  ،E.coliروتا و کروناویروس با اس��تفاده از روش
اليزاي رقابتي ( )Competitive ELIZAو كيت اليزاي شركت بيوايكس
بلژي��ك ( )BioX, Belgiumص��ورت گرفت .همچنین جهت مش��خص
نمودن حضور پادتن بر علیه س��ایر س��ویه های  E.coliاز آگلوتیناس��یون
روی اس�لاید و آگلوتیناس��یون داخل لوله اس��تفاده گردی��د .روش توصیه
ش��ده جهت انجام آزمون الیزای رقابتی به این شکل است که سرم آغوزها،
نمونه های کنترل مثبت و کنترل منفی توس��ط باف��ر به رقت یک چهارم
رس��یده و به مقدار  100میکرو لیتر در حفره های پلیت مورد نظر ریخته
شد ،سپس به مقدار  100میکرولیتر از کونژکه پراکسیداز رقیق شده ()1/20
به هر حفره اضافه و به مدت یک س��اعت در درجه حرارت محیط قرار داده
ش��د .عمل شستش��و بر روی پلیتبه شکل دستی و س��ه بار صورت گرفت
و س��پس کروموژن-سوبس��ترا بر روی هر حفره به مق��دار  100میکرولیتر
اضافه ش��د .پس از  10دقیقه که رنگ آبی حاصل گردید از محلول متوقف

(پژوهشوسازندگی)

کننده به مقدار  50میکرولیتر به هر حفره افزوده و بالفاصله با اس��تفاده از
دس��تگاه الیزا خوان مدل  Stat fax-2100س��اخت شرکت Awarness
 technologyآمریکا با طول موج  450نانومتر ،)Optical Densities) OD
قرائ��ت گردید .مزیت الیزای رقابتی به الیزای غیرمس��تقیم در تعیین تیتر
پادت��ن ،مقدار دانس��یته نوری آن بوده که در ش��کل مونوکلونال باال و پلی
کلونال پائین می باشد یعنی در الیزای رقابتی پادتن های سرم آغوز تمامی
سایت های آنتی ژنیکی را اشغال کرده در نتیجه جائی برای اتصال کونژکه باقی
نمی گذارند ،لذا مقدار  ODدر این تست پائین خواهد بود .تفسیر نتایج و
اعتبار تست توسط روابط زیر انجام پذیرفت.
% [inh sample = [(OD negative – OD sample) / OD neg]×100
% [inh positive = [(OD negative – OD pos) / OD neg]×100

اعتبار تست توسط دو رابطه زیر معین گردید.
OD negative - OD positive>0/7
% inh positive > 50%
تفسیر نتایج حاصله بر اساس درجه منفی بودن و مثبت از ( +1مشکوک) تا
 +4به شکل زیر محاسبه شد.
Degree of positive
		
Calculated Value
)negative( +0
			inh%>20
)suspected( +1
			
20>inh%<40
+2
			
40>inh%<60
+3
			
60>inh%<80
+4
			inh%<80
موارد بروز اسهال

در طي مطالعه تنها در يك مورد اس��هال در گوس��اله تغذیه ش��ده با آغوز
گاوهای واکس��ینه ش��ده توس��ط دامدار گزارش گردید و در بقیه موارد یا
اس��هالی اتف��اق نیافت��اد و یا اینک��ه اطالع��ی داده نش��د .در صورتیکه در
گوس��اله های گاوهای ش��اهد بنا بر اظهار صاحبان دام حداقل در  2مورد
اس��هال بروز نموده که دامدار راس��اً اقدام به درمان آنها نموده و بعدا ً اطالع
دادند .در مکاتبات بعدی مش��خص شد که تلفاتی در بین گوساله ها وجود
نداشته است.
روش آناليز آماري

نتایج تس��ت س��رمي آغوز با نرم افزار آم��اري  RBYCو آزمون مربع كاي
( )Chi-Squareآناليز گرديده و  Pكمتر از  %5به عنوان معني دار قلمداد
گرديد..

نتايج

جدول  1نتايج پاس��خ تزريق واكسن سه گانه  ،E.Coliروتا و كروناويروس
در آغوز گاوهاي ش��يري واكسينه ش��ده ( 46راس) به همراه آغوز گاوهاي
شاهد ( 27راس) را نشان می دهد .بر اساس ميزان مهاركنندگي در گاوهاي
واكسينه ش��ده بر عليه  13 E.coliمورد منفي ( 28/3درصد) ،چهار مورد
مشکوک ( 8/7درصد) 28 ،مورد ( 60/9درصد) دو مثبت و يك مورد چهار
مثبت ( 2/1درصد) و در نمونههاي ش��اهد  23مورد منفي ( 85/2درصد)،
س��ه مورد مش��کوک ( 11/1درصد) و يك مورد دو مثبت ( 3/7درصد) بود
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(نمودار  .)1باالترين و پائينترين درصد مهارکنندگی در گروه واكسينه شده
به ترتيب  85درصد و  1درصد بود.
باالترين و پائينترين درصد ممانعت كنندگي براي روتاويروس در گاوهاي
واكس��ينه ش��ده به ترتيب  59درصد و  20درصد و ب��راي كروناويروس به
ترتي��ب  61درصد و  20درصد بوده اس��ت .بر اين مبنا ب��راي روتاويروس
س��ه مورد مش��کوک ( 6/5درصد) و  43مورد ( 93/5درص��د) دو مثبت و
ب��راي كروناويروس  9مورد مش��کوک ( 19/5درص��د) 34 ،مورد دو مثبت
( 73/9درص��د) و  3مورد س��ه مثب��ت ( 6/5درصد) بود (نم��ودار  .)1براي
نمونهه��اي ش��اهد تمام��ي  27م��ورد ( 100درص��د) دو مثب��ت بودن��د
( 100درصد) (نمودار .)2
نتايج مربع كاي ( )Chi-Squareبين موارد مثبت تزريق واكسن E.coli
و ش��اهد ،اختالف معني دار ب��ود ( .)P>0/05 ،x=8/31همچنين اختالف
معنيدار بين گروه دو مثبت واكس��ن  E.coliو دو مثبت شاهد (،x=11/7
 ،)P>0/05بين گروه منفي و مثبت شاهد ( )P>0/05 ،X=9/4و بين گروه
منفي واكس��ینه شده و ش��اهد ( )P>0/05 ،7=Xمشاهده گرديد .مقايسه
موارد واكس��ينه شده با  E.coliبا ش��اهد در بقيه موارد يكسان بود .نتايج
مربع كاي بين گروه ش��اهد و واكسينه شده با روتا و كروناويروس اختالف
معنيداري را نش��ان نداده ،همچنين مقايسه موارد دو مثبت واكسينه شده
با دو مثبت شاهد نيز معنيدار نبود.
در بین  46گوساله های تغذیه شده از آغوز گاوهای واکسینه شده فقط یک
مورد اسهال ( 2/2درصد) و در بین  27گوساله از گروه شاهد حداقل  2مورد
( 7/5درص��د) بوده که مربع كاي ( )Chi-Squareاختالف معنی داری را
نشان نداد ( .)P=NS ،X =4/1از آنجائی که جستجوی علل اسهال از اهداف
مطالعه نبوده لذا علل آنها مشخص نگردید.

بحث

از عوامل مهم ویروس��ی مولد اس��هال در گوس��اله های نوزاد روتا و کرونا
ویروس بوده که در گوس��اله های زیر سه هفته مشاهده می گردد .عوامل
ویروس��ی به اندازه  E.coliآنتروتوكس��یژنيك که در گوس��اله هاي زير
س��ه روز اسهالهاي كش��نده ایجاد مي کنند خطرناک نبوده اما ضروري
اس��ت كه گوس��الههاي نوزاد آغوز حاوي پادتن  E.coliو س��پس روتا و
کروناویروس را در  36س��اعت آغاز تول��د دريافت نمايند ( Radostitsو
همکاران  .)2000پیش��گیری از اسهال های فوق از طریق تزریق واکسن
در گاوهای آبس��تن ،ایجاد پادتن در آغوز و خوراندن آن به گوساله میسر
ب��وده ( Matsubaraو همکاران  )1997که نوع خوراکی آن برای روتا و
کرونا ویروس نیز ممکن بوده ولی تزریقی بیشتر رایج می باشد (Rousic
و همکاران  .)2000اگرچه مطالعات قبلی در خصوص تاثیرواکس��ن های
میکروبی و ویروس��ی در افزایش عیار پادتن در آغوز بطور جداگانه بعمل
آم��ده ( Yadav ،1983 Kunzو  ، )2002 Bhatiaاوالً نتایج متفاوتی
را مخصوصاً در گاوانی که بطور طبیعی در سرم آنها پادتن ضد این عوامل
بوده نش��ان داده ولی برای  E.coliچنین نبوده و ثانی ٌا اجماع واکس��ن به
ص��ورت چندگانه جز در موارد مح��دود ( Waltherو )1985 Martin
بررسی نشده که از انگیزه های مطالعاتی محسوب می گردد.
در اين مطالعه در  14/8درصد گروه ش��اهد پادتن  E.coliمثبت بوده كه
احتم��االً به علت آلودگی اتفاقي و طبیعی در گاوهای آبس��تن با E.coli
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آنتروتوكس��يژنيك باش��د که این مق��دار پادتن حتی در ص��ورت تغذیه
گوساله ها با آغوز برای پیشگیری از اسهال کافی نبوده لذا تزریق واکسن
ضروری می باش��د .از طرفی در  28/3درصد گاوهای واكس��ينه ش��ده با
 E.coliپادتن��ی در آغوز نمای��ان نگردید که مي ت��وان گفت اوالً قدرت
ایمن��ی زائی واكس��ن  %71/7 E.coliب��وده که عوامل��ی مانند وضعیت
ژنتیکی یا انفرادی در توليد پادتن ها ،چند گانه بودن واکسن و همچنین
س��روتیپ های متف��اوت باکتری را از علل عدم موفقی��ت در توليد پادتن
دانس��ت )1985( Sanders .عل��ت عدم موفقیت واکس��ن را اختالف در
س��روتیپ ه��ای عامل مولد اس��هال ذکر می کن��د Yadav .و Bhatia
( )2002س��روتیپ مول��د اس��هال در  E.coliرا  k99دانس��ته و آن را از
دام هاي اس��هالي ج��دا نموده ان��د در صورتیکه  E.coliايزوله ش��ده از
دام هاي س��الم فاقد آنتی ژن  k99بوده اس��ت .در ارومیه سروتیپ غالب
در  E.coliاگرچه به صورت مس��تند مش��خص نش��ده ولی به تبعیت از
گزارشات انتش��ار نیافته در منطقه مانند سایر نقاط جهان ( Nguyenو
همکاران  )2002همچنان می تواند  k99باشد .نتایج مشابه به همراه سایر
س��روتیپ های مولد اسهال مانند  3A Bactrian ،31A ،Fy ،O109و
 F41توس��ط  Hussainو همکاران  Mode ,2003و همکاران ,2000
 Matsubaraو هم��کاران  Figuerredo ,1997و هم��کاران 2004
گزارش سده اند .در ضمن آغوز اكثر گاوهای واكسينه شده دو مثبت بوده
كه می تواند مصونيت زايي واكسن را در حد متوسط نشان دهد.
 Waltherو  )1985( Martinگ��زارش می کنند که واکس��ینه نمودن
گاوهای آبس��تن با روتا و کرونا ویروس وقوع اس��هال را از  11درصد به 3
درص��د و مرگ و میر را از  1/1درصد به  0/43درصد کاهش می دهد .در
صورتیکه مقایسه نتایج تیتر پادتن گاوهای واکسینه شده و شاهد بر علیه
روتا و کرونا ویروس متفاوت نبوده و بین گاوان شاهد (آلودگی طبیعی) و
واکسن خورده تفاوت چشمگیری مشاهده نشد .به عبارت بهتر در %100
آغوز گاوهای ش��اهد پادتن دو مثبت بوده که توانائی پیشگیری از اسهال
ب��ا عوامل روت��ا و کرونا ویروس را دارند در صورت��ی که چنین یکنواختی
برای گاوهای واکس��ینه ش��ده نبوده و موارد دو مثبت ب��رای روتاویروس
 %91/5و کروناوی��روس  %73/9بود Rousic .و همکاران ( )2000ضمن
مقایس��ه نتایج آغوز گاوهای واکس��ینه ش��ده با واکسن س��ه گانه با گروه
ش��اهد از کاهش ش��دت و دوره اسهال در این گوس��اله ها خبر داده و نه
قطع و پیش��گیری کامل از آن را .لذا تزریق واکس��ن های ویروس��ی مولد
اسهال برخالف یافته های  Waltherو  Hiroshi،)1985( Martinو
همکاران ( )1989و  Crouchو همکاران ( )2001که به توانایی واکسن
کرونا ویروس در افزایش پادتن اش��اره نموده اند جز صرف هزینه ،زمان و
آذار دام ممکن است فواید دیگری نداشته باشد.
در خصوص عدم ابتال گوس��اله های آغوز خورده از گاوهای واکسینه شده
به اس��هال بجز یک مورد ( 2/2درصد) و اختالف معنی دار در تیتر پادتن
 E.coliبین گاوهای واکس��ینه شده با شاهد ،این تصور ممکن است احیا
گردد که عمده ترین علل اس��هال در گوساله های منطقه احتماالً E.coli
بوده که ایمنی در اثر تزریق واکس��ن در آنها ایجاد ش��ده اس��ت و عوامل
ویروسی در اسهال گوس��اله های منطقه مهم و جدی بحساب نمی آیند.
اس��هال گزارش شده در گوس��اله گاوهای واکسینه شده ( 2/2درصد) اوالً
به علت همان  28/3درصد باش��د که پادتن در آنها تولید نش��ده اس��ت و
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