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דלקת עטין מהווה בעיה קשה הגורמת להפסדים כלכליים משמעותיים במשק החלב בישראל ובעולם .החיידק מיקופלסמה
בוביס נחשב לפתוגן ייחודי לבקר המחולל דלקות עטין בפרות חלב ומכאן לפגיעה ביצור החלב ואיכותו ובבריאותן ורווחתן
של החיות .מטרות המחקר היו :להעמיד מערכת ניסויית ( in vitroבתרביות תאים) ו( in vivo -בעכברות מניקות) להערכת
תגובה חיסונית כנגד חיידק מ"ב חי ,מומת באמצעות  UVוכנגד פרקציית הליפופרוטאינים של החיידק .תוצאות עיקריות:
העמדנו מערכת ניסויית  in vitroבתאי אפיתל בלוטת החלב של עכברה ) )EPH4ומערכת ניסויית  in vivoבעכברות מניקות.
במערכת התאית נראה שפעול של  NF-κBכמדד לשפעול תאי  EPH4וכתוצאה מחשיפה לחיידק מ"ב חי ,מומת
ולליפופרוטאינים .עוצמת השפעול של התאים הייתה תלויה ביחס חיידקים :תאים ( .)MOIראינו שעל מנת לגרום
לאקטיבציה חזקה של תאי ה EPH4-נדרש  MOIנמוך יותר (לפחות פי  )10של חיידקים חיים לעומת חיידקים מומתים.
במערכת ( ,in vivoא) הדלקת התפתחה בהדרגה והגיעה לשיאה  48שעות לאחר ההוקעה עם חיידק חי כאשר התהליך
הדלקתי הנגרם כתוצאה מהוקעה עם חיידק מומת או עם ליפופרוטאינים דעכה  48שעות לאחר ההוקעה( .ב) הוקעה עם
חיידק חי גרמה לדלקת מפושטת וזה בניגוד לדלקת מקומית במקרה של הזרקת חיידק מומת או ליפופרוטאינים .דלקת
בעכברות ,כתוצאה מהוקעה עם חיידק חי ,מאופיינת בגיוס נויטרופילים אל הבלוטה וירידה ביצור החלב בבלוטות( .ג)
צביעה של החתכים ההיסטולוגיים והמיקרוסקופיה הקונפוקלית של חתכי בלוטת החלב הראתה מקבצים של חיידקי מ"ב
בתוך תאי האפיתל( .ד)  24שעות לאחר ההזרקה נצפתה עליה בביטוי של ציטוקינים ,כימוקינים וגני בקרה של מסלול NF-
 TNF-, KC, A20( κBו )IkBa-ברקמת הבלוטה שהוקעה הן עם חיידק חי והן עם ליפופרוטאינים ,כאשר רק חיידק חי גרם
לעליה בביטוי של הגנים הללו לאחר  48שעות .מסקנות והמלצות לגבי יישום התוצאות :העמדנו שתי מערכות שבאמצעותן
ניתן לאפיין את התגובה החיסונית של החיידק מ"ב ולסרוק זני שדה ומוטנטיים של החיידק על מנת לאתר חיידקים
מוחלשים או לא אלימים ולאתר גורמי אלימות של החיידק.
אישורים
חוקר ראשי ____________ :מנהל החטיבה_____________ מנהל המכון __________נוכחות
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פיתוח תרכיב חדשני למניעה ולהגנה מפני דלקות ריאה ועטין הנגרמות על ידי
חיידקי מיקופלסמה
 .1תקציר
דלקת עטין מהווה בעיה קשה הגורמת להפסדים כלכליים משמעותיים במשק החלב בישראל
ובעולם .החיידק מיקופלסמה בוביס נחשב לפתוגן ייחודי לבקר המחולל דלקות עטין בפרות חלב
ומכאן לפגיעה ביצור החלב ואיכותו ובבריאותן ורווחתן של החיות .מטרות המחקר היו :להעמיד
מערכת ניסויית ( in vitroבתרביות תאים) ו( in vivo -בעכברות מניקות) להערכת תגובה חיסונית
כנגד חיידק מ"ב חי ,מומת באמצעות  UVוכנגד פרקציית הליפופרוטאינים של החיידק .תוצאות
עיקריות :העמדנו מערכת ניסויית  in vitroבתאי אפיתל בלוטת החלב של עכברה ) )EPH4ומערכת
ניסויית  in vivoבעכברות מניקות .במערכת התאית נראה שפעול של  NF- κBכמדד לשפעול תאי
 EPH4וכתוצאה מחשיפה לחיידק מ"ב חי ,מומת ולליפופרוטאינים .עוצמת השפעול של התאים
הייתה תלויה ביחס חיידקים :תאים ( .)MOIראינו שעל מנת לגרום לאקטיבציה חזקה של תאי ה-
 EPH4נדרש  MOIנמוך יותר (לפחות פי  )10של חיידקים חיים לעומת חיידקים מומתים .במערכת
( ,in vivoא) הדלקת התפתחה בהדרגה והגיעה לשיאה  48שעות לאחר ההוקעה עם חיידק חי
כאשר התהליך הדלקתי הנגרם כתוצאה מהוקעה עם חיידק מומת או עם ליפופרוטאינים דעכה
 48שעות לאחר ההוקעה( .ב) הוקעה עם חיידק חי גרמה לדלקת מפושטת וזה בניגוד לדלקת
מקומית במקרה של הזרקת חיידק מומת או ליפופרוטאינים .דלקת בעכברות ,כתוצאה מהוקעה
עם חיידק חי ,מאופיינת בגיוס נויטרופילים אל הבלוטה וירידה ביצור החלב בבלוטות( .ג) צביעה
של החתכים ההיסטולוגיים והמיקרוסקופיה הקונפוקלית של חתכי בלוטת החלב הראתה
מקבצים של חיידקי מ"ב בתוך תאי האפיתל( .ד)  24שעות לאחר ההזרקה נצפתה עליה בביטוי של
ציטוקינים ,כימוקינים וגני בקרה של מסלול  TNF-, KC, A20( NF-κBו )IkBa-ברקמת הבלוטה
שהוקעה הן עם חיידק חי והן עם ליפופרוטאינים ,כאשר רק חיידק חי גרם לעליה בביטוי של
הגנים הללו לאחר  48שעות .מסקנות והמלצות לגבי יישום התוצאות :העמדנו שתי מערכות
שבאמצעותן ניתן לאפיין את התגובה החיסונית של החיידק מ"ב ולסרוק זני שדה ומוטנטיים של
החיידק על מנת לאתר חיידקים מוחלשים או לא אלימים ולאתר גורמי אלימות של החיידק.

 .2מבוא
דלקת עטין מהווה בעיה קשה הגורמת להפסדים כלכליים משמעותיים במשק החלב
בישראל ובעולם .החיידק מיקופלסמה בוביס (מ"ב) נחשב לפתוגן ייחודי לבקר המחולל דלקת
עטין בפרות חלב ומכאן לפגיעה ביצור החלב ואיכותו ובבריאותן ורווחתן של החיות ( Nicholas et
 .)al., 2007; Nicholas and Ayling, 2003בהעדר טיפול אנטיביוטי יעיל ותרכיבים מסחריים
יעילים ובהעדר החלמה מיקרוביאלית ספונטאנית ,מומלץ להוציא פרות חיוביות ל-מ"ב מהעדר.
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כל האמור לעיל גורם להפסדים כלכליים כבדים למגדלים ולענף הבקר כולו .בישראל ,בשנים
האחרונות (משנת  ,)2008חלה עליה במקרים של דלקות עטין מיקופלסמתיות ובכל שנה
מאובחנים בממוצע כ 8-עדרים נגועים .בנוסף לדלקת עטין ,החיידק גורם למגוון מצבי תחלואה
בבקר כגון דלקות ריאות ,דלקות מפרקים ,דלקות אוזניים ,דלקות עיניים ודלקות במערכת המין.
האומדנים מ-מ"ב הצביעו על נזק של כ 150-מיליון אירו ביבשת אירופה ומעל  100מיליון דולרים
בארה"ב בכל שנה (.)Nicholas and Ayling, 2003
הפתוגניות של החיידק מתבטאת ברמות שונות מנשאות תת קלינית ועד למחלה קלינית
( .)Nicholas and Ayling, 2003הדבקה ב-מ"ב מתרחשת הן באופן אנכי (מאם לצאצא ,דרך
מערכת המין או חלב ראשית ( ))Colostrumוהן בין בני בקר נגועים (העברה אופקית) ,כאשר
הדבקת העטין מתרחשת הן דרך תעלת הפטמה והן דרך מחזור הדם .לאחר ההדבקה הראשונית,
החיידקים חייבים לשגשג בחללי החלב ולהגיע לרמה קריטית של חיידקים בכדי לגרום למחלה.
יש לציין שבשל מחסור בשיטות יעילות למניפולציה גנטית של החיידק ובהעדר מודלים מתאימים
במעבדה ) (in vitroובחיה ) ,(in vivoלא ידוע הרבה על המאפיינים האימונולוגיים של דלקת עטין
מיקופלסמטית ,על גורמי האלימות ימנגנוני האלימות של החיידק.
גורמי האלימות הידועים של מ"ב כוללים חלבונים ליפופרוטאינים ממשפחת ה-
 )Vsp( variable surface lipoproteinsהנמצאים על פני שטחו של החיידק ( Lysnyansky et al.,
 )1999ומעורבים בתהליכי ההיצמדות ( )Sachse et al., 2000ובהתחמקות ממערכת החיסונית
של המאכסן ( .)Le Grand et al., 1996גם לחלבונים  pMB67ו P26-תפקיד בתהליכי ההיצמדות
של החיידק ( .)Behrens et al., 1996; Sachse et al., 1996באופן כללי ,ליפופרוטאינים מהווים
כשני שליש מהמסה הממברנלית של חיידקי מיקופלסמה ,ומשחקים תפקיד מרכזי בפתוגניות של
החיידק ( .)Razin et al., 1998בנוסף ,ליצירת ה H2O2-וה biofilms-ככול הנראה תפקידים
חשובים בפתוגנזה של מ"ב ( .)Khan et al., 2005; McAuliffe et al., 2006כמו כן ,לחיידק
יכולת לחדור לתוך תאי המאכסן ,לדוגמא ,לperipheral bovine mononuclear cells (PBMC) -
 ,(van der Merwe et al., 2010) and erythrocytesדבר המאפשר להתחמק מהמערכת
החיסונית של המאכסן ומהטיפול האנטיביוטי .בנוסף ,המצאות תוך תאית מאפשרת פיזור
סיסטמי של הפתוגן.
אופי התגובה החיסונית לזיהום ב-מ"ב הוא נושא מחקר מרכזי בזכות הפוטנציאל
והחשיבות בפיתוח חיסון מונע כנגד הפתוגן .מחקרים נוספים צריכים להתבצע בתחום על מנת
להגדיר מה הוא הפרופיל האימונולוגי של מ"ב שיכול להעניק הגנה מפני הפתוגן .בהקשר זה,
חוסר מודל מעבדתי לחקר תגובה חיסונית ,מנגנוני אלימות ופתוגנזה של חיידק ,מהווה מכשול
רציני.

 .3מטרות המחקר היו:
 .1לפתח מודל  in vitroבתאי אפיתל בלוטת חלב ולאפיין את התגובה החיסונית לחיידקי מ"ב
חיים ,מומתים ב UV -ולליפופרוטאינים ע"י בדיקת שפעול מערכת .NF-κB
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 .2לפתח מודל  in vivoלדלקת עטין מיקופלסמתית בעכברות מניקות ולאפיין את תהליכי הדלקת
באמצעות:
 זיהוי וכימות גיוס הנויטרופילים אל הבלוטה בהדמיה בחיה השלמה ובחתכים
היסטולוגיים.
 כימות החלב בבלוטה אחרי ההוקעה.


מדידת הביטוי של הציטוקינים והכמוקינים בבלוטה המודלקת באמצעות .qPCR

 .4שיטות וחומרים
 4.1תנאי גידול של מ"ב וקביעת הכייל של מלאי החיידקים.
מ"ב זן  161791בודד מדלקת עטין קלינית .החיידק בודד מרפת ישראלית שסבלה קשות מדלקות
עטין ממקור מיקופלסמתי ,ולכן נבחר להמשך המחקר .הזן גודל במצע סלקטיבי נוזלי המכונה
 MBעם תוספות של  0.5%סודיום פירובט 0.005% ,פנול רד .7.8 pH ,החיידקים גודלו עד שלב
לוגריתמי (שינוי צבע של מצע מאדום לכתום) בנפח סופי של ליטר ,חולקו לבקבוקים סטריליים
( 100מ"ל פר בקבוק) וסורכזו בצנטריפוגה  Kubota 7800במהירות  8.000 x gלמשך  20דקות.
הפלט נאסף אל מבחנות סטריליות ,נשטף פעמיים בתמיסת )TS( 25mM NaCl+10mM Tris
וסורכז ב 13.000xrpm-למשך  10דק' .הנוזל נשאב והפלט שנשאר אוכסן בטמפרטורה של -80°C
עד לשימוש עתידי .במקביל לסרכוז ,בוצעה קביעת ריכוז חיידקי המיקופלסמה בתרבית מקורית,
כמו גם בתרבית אחרי סירכוזים ושטיפות .ריכוז החיידקים נקבע באמצעות קביעת הcolony- -
.)CFU/ml( forming unit
 4.2הכנה של חיידקי מ"ב מומתים ב.UV-
החיידקים גודלו עד שלב לוגריתמי בנפח סופי של  50מ"ל סורכזו בצנטריפוגה Kubota
 7800במהירות  12.000 x gלמשך  20דקות .הפלט נשטף פעמיים בתמיסת 25mM NaCl+10mM
 )TS( Trisוסורכז ב 13.000xrpm-למשך  10דק' .הנוזל נשאב והפלט הורחף ב PBS -בנפח של 4
מ"ל .מטווח המיהולים  10-4-10-7נזרעו  5µlב 3-חזרות מכל מיהול ,על מנת לקבוע את ריכוז
החיידקים בדוגמה .תרחיף החיידקים הוקרן למשך שעה וחצי תחת נורת  UVהפולטת אור באורך
גל של  254ננומטר במרחק של  38ס"מ מעל סטירר ומגנט לערבוב התרחיף במהלך ההקרנה.
על מנת לוודא שהטיפול היה יעיל ואין חיידקים חיים ,נזרעו  10lעל פלטות  MBסלקטיביות
אשר הודגרו ב 37oC-לשבוע .החיידקים המומתים נשמרו ב.4oC-
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 4.3תרבית תאים.
השתמשנו בתאי  EPH4שהינם אפיתל מבלוטת חלב ממקור עכברי .שורת תאים זו גדלה במדיום
 DMEMעם תוספת של  .HEPES 5% , PEN-STREP 5% ,L-GLUT 5% ,FCS 10%הדגרת תאי EPH4
בוצעה ב 37oC-עם  5%של .CO2
 4.4בדיקת שפעול של  NF-κBכמדד לשפעול תאי .EPH4
במהלך

המחקר

נבדק

שפעול תאי

תאים הנושאים את הגן המקודד

הEPH4-

ללוציפראז

באמצעות בדיקת עוצמת הלומיניסנציה של

במורד הזרם

לאתר קישור סינטטי של NF-

, κBאשר מתבטא כאשר התאים משופעלים .לצורך כך 150,000 ,תאי  EPH4שהודגרו עם µl10
לנטי וירוס (שהוכן ע"פ פרוטוקול) המבטא את הגן ללוציפראז במורד הזרם לאתר הקישור של
 ,NFκBהועברו לפלטת  24באריות למשך  3ימים ב .37oC-לאחר ההדגרה התאים נשטפו והועברו
לבקבוק תרביות רקמה עד להמשך התרבות ושגשוג התאים .התאים נזרעו לניסוי בפלטת 96
באריות ולאחר הוספת הטיפולים הוסף למדיום הסובסטראט לוציפרין בעודף ונעשתה בדיקת
שפעול של  NF-κBבאמצאות מבחן לוציפרין .במהלך המבחן הזה ,אור מופק על ידי המרת
האנרגיה הכימית של חמצון מולקולת לוציפרין ויוצר קו-אנזים  Aשמאפשר תחלופה אנזימטית
גדולה יותר .כתוצאה מכך גדלה עוצמת האור אותה ניתן למדוד .בכל ניסוי יש שתי ביקורות ;LPS
אחת מהווה ביקורת חיובית לאקטיבציה אשר מוסיפים לה לוציפרין והשניה מהווה ביקורת לכך
ש LPS-לא זורח ללא הוספת לוציפרין .את הלוציפרין מוסיפים מיד לפני הקריאה ומודדים בקורא
פלטות את עוצמת הלומיניסנציה שמבטאת את שפעול התאים.
 4.5הוקעה של עכברות מניקות עם חיידקי מ"ב מומתים ,חיים וליפופרוטאינים.
לעכברות נקבות (מסוג  )C3H/HeNשבוע לאחר המלטה ,הוזרקו  50 mlחיידקים חיים (,)109
מומתים ב UVוב )109( PFAאו  50-100מיקרוגרם ,וליפופרוטאינים שמוצו מהחיידקים ,דרך
הפטמה אל בלוטות החלב  L4ו -R4ומפרידים את האימהות מהגורים .כעבור  24או  48שעות
מגלחים את העכברות ,שמים משחת דפילציה להסרת הפרווה ,ממתינים  3דקות ומנגבים את
שאריות המשחה מעל עור העכברה עם מי סבון ומייבשים .בזמן ההרדמה העכברה נמצאת תחת
מנורת חימום .מזריקים לומינול  IP (µl6לגרם עכברה) ולאחר  10דק' קוראים במכשיר Xenogen
 - IVIS ® Kineticאת הפלורוסנציה של  GFPשמראה את רמת החלב בבלוטה (כפי שהוכח
במעבדתנו) ,ולומיניסנציה שמראה לנו את רמת גיוס הנויטרופילים אל הבלוטה בעזרת השימוש
בלומינול .העכברה מורדמת באמצעות איזופלורן במהלך כל התהליך .סיגנל הלומינול דועך עם
הזמן לכן מזריקים שוב לומינול וכעבור  8דקות מקריבים את העכברה ב ,CO2-חושפים את
הבלוטות ומצלמים שוב ב.IVIS-
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 4.6היסטולוגיה.
הוכנו חתכים בעובי  15מיקרומטר מעטין של עכברות שהוקעו עם מ"ב חי ,מומתת ב UV-כמו גם
מהוקעה עם ליפופרוטאינים .החתכים נצבעו בצביעת המטוקסילין-אאוזין.
 4.7הכנת חתכים וצביעות באמצעות הנוגדנים.
חתכים מהרקמות הוכנו בהליך סטנדרטי של קיבוע הרקמות ב 2.5%PFA -למשך  24שעות ,לאחר
מכן נשטפו שלוש פעמים ב .PBS-החתכים הועברו לתמיסת  PBSהמכילה  15%סוכרוז למשך 1-3
ימים .הרקמה הוצאה מהתמיסה ,יובשה והוכנסה לתבנית עם

-(O.C.T(optimal cutting

 temperatureוהועברה ל -Blast-Freezeבחנקן נוזלי .הדגימות המוכנות נחתכו בקריוסטאט
והונחו על סליידים טעונים חיובית ,לאחר יבוש נעשה קיבוע נוסף עם  PFA 4%למשך  10דקות
ושטיפה ב PBS-פעמיים .הסליידים נטבלו בתמיסת בלוקינג המכילה (Bovine Serum 3-5%
 (BSA Albuminלחסימת אתרים לא ספציפיים .לסליידים הוספה תמיסת נוגדן ראשוני המכילה
  BSA1%+0.1%Saponinוהושארה בתא לח וחשוך למשך הלילה .הסליידים נשטפו בPBS-פעמיים והוספה להם תמיסת הנוגדן השניוני יחד עם  DAPIצביעת גרעין ו Phalloidin -לצביעת
שלד התא במיהולים מתאימים .הסליידים הודגרו למשך שעה-שעתיים ,נשטפו פעמיים בPBS-
וכוסו בזכוכית נושאת בעזרת  .mounting mediumהחתכים צולמו במיקרוסקופ פלורסנטי Axio
 Imager M1 Microscopeובמיקרוסקופ קונפוקלי .Leica Confocal Microscope
 4.8בדיקה כמותית של ביטוי הציטוקינים והכמוקינים בבלוטה המודלקת ב.qPCR
רנ"א בודד מרקמת בלוטת החלב של העכברות תוך שימוש בערכת GeneElute Mammalian
 Total RNA Miniprepוטופל ב .DNase I Digestion Set-ה cDNA-הוכן מרנ"א ,תוך שימוש
בערכת  .qScript cDNA Synthesisה c-DNA-נמהל טרם ריאקציית ה PCR-ו 5-מיקרוליטר של
 cDNAמהול נלקחו לריאקציית ה PCR-שבוצעה במיקס  FAST qPCR Universal Masterאליו
נוספו פריימרים מתאימים על פי הוראות היצרן .כל הריאקציות בוצעו עם חזרות (דופליקטים)
בתהליך של  PCRחצי כמותי ונערכו באמצעות מכשיר  .StepOne Plus PCRרמת הביטוי היחסית
של כל גן התקבלה בשיטת  )Schmittgen, 2001( ΔΔCTעל ידי נרמולו מחד לרקמה ,ברקמה
שאינה מטופלת ומאידך לגן עקר הבית בעכבר . β-Actin

 .5תוצאות
 5.1שפעול תאי  EPH4כתגובה לחשיפה למיקופלסמה חיה ,מומתת ולמרכיביה.
התאים נחשפו ליחס תאים :חיידקים ) )MOI- multiplicity of infectionהולכים ועולים של
החיידק מ"ב חי ( 1:1-1:1000חיידקים :תאים) .בדיקת עוצמת הלומיניסנציה של תאים הנושאים
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את הגן ללוציפרין במורד הזרם לאתר קישור סינטטי של  NF-κBאשר מתבטא כאשר התאים
משופעלים ,הראתה שהאקטיבציה תלויה ביחס תאים :חיידקים .אכן ,החל מ MOI-של  1:10של
התקבלה אקטיבציה חזקה ( )P≤0.05של התאים לעומת הביקורת ,כאשר הסיגנל החזק ביותר
התקבל לאחר  3שעות .בנוסף ,הפקנו פרקציה של ליפופרוטאינים מיקופלסמתיים והשתמשנו בה
לשפעול של תאי  .EPH4השפעול היה גבוה באופן משמעותי מהביקורות השליליות עבור כל
הריכוזים (  .)0.25-2μg/mlגם במקרה הזה ,ראינו אקטיבציה כתלות בריכוז הליפופרוטאינים
כאשר הסיגנל החזק ביותר התקבל עם ריכוז ( 2 μg/mlהריכוז המקסימלי שנבדק).
לעומת חיידקים חיים ,נדרשה כמות יותר גדולה של חיידקים מומתים ב MOI( UV-של
 )1:100בכדי לשפעל את התאים .בנוסף ,שפעול תאי  EPH4עם חיידקי מ"ב חיים לעומת חיידקי
א .קולי חיים מראה כי מספיק  MOIשל  1:1ב-א .קולי על מנת לשפעל את התאים .לעומת זאת,
דרוש  MOIגבוה (לפחות פי עשר) של מ"ב חיים על מנת לשפעל את התאים .מעניין לציין ,שעליה
ב MOI-של א .קולי ל 1:10-ומעלה גרמה לתגובה טוקסית ולהרס שלהם ,תגובה שלא נצפתה עם
מ"ב אפילו ב MOI -של .1:1000
 5.2אפיון תהליכי דלקת עטין בעכברות מניקות.
בדיקת עוצמת הדלקת בבלוטה נבדקה בזמנים שונים ע"י הזרקת לומינול לחלל הבטן
והלומיניסנציה המתקבלת ,שמעידה על גיוס של נויטרופילים לאיזור המוזרק ,כומתה בעזרת
מערכת הדמיה  . Xenogen - IVIS ® Kineticהתוצאות מראות כי חיידקים חיים גרמו לדלקת
עטין מפושטת לאחר  48שעות .לעומת זאת הזרקה של חיידק מומת וליפופרוטאינים גרמה לסיגנל
חלש אחר  24שעות ,סיגנל שדעך לאחר  48שעות .גיוס נויטרופילים לאיזור המוזרק עם חיידקים
חיים ,מומתים ועם ליפופרוטאינים רואים כבר לאחר  24שעות .יש לציין שגיוס נויטרופילים
מתחזק במקרה של חיידקים חיים לאחר  48שעות ,אך דועך במקרה של חיידקים מומתים
וליפופרוטאינים.
גם חתכים היסטולוגים בצביעת המטוקסילין-אאוזין ,הראו שבמקרה של חיידק חי ישנה
דלקת מפושטת לעומת דלקת ממוקדת במקרה של חיידק מומת או ליפופרוטאינים .בנוסף ,היה
ניתן לראות מקבצים של חיידקי מ"ב בתוך תאי האפיתל של הבלטות שהוקעו עם חיידק חי .כמו
כן ,כמדד לנזק לבלוטה ,מדדנו את הירידה היחסית (מתוקנת לבלוטה  (L3בכמות החלב באמצעות
הדמית פלורוסנציה של הבלוטה באורכי גל של  .460/520נראתה התאמה בין האזורים המודלקים
לבין הירידה בחלב.
בדיקת רמות הביטוי של  TNF-, KC, A20ו IkBa-בבלוטות בשיטת  q-RT-PCRהראתה
עליה בביטוי של אותם ציטוקינים וכימוקינים כ 24-שעות לאחר ההוקעה עם חיידקי מ"ב חיים
וליפופרוטאינים .כעבור  48שעות מההזרקה הביטוי של הגנים בבלוטות העכברות המטופלות
בחיידקים החיים המשיך לעלות כאשר נרשמה ירידה בביטוים של וחלבוני הבקרה של NF-κB
בבלוטות המטופלות בליפופרוטאינים בלבד.
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 .6דיון
ההגנה של בלוטת החלב מורכבת ממערכת החיסון המולדת וממערכת החיסון הנרכשת .פעילות
מערכת החיסון המולדת נראית בתחילתו של התהליך הדלקתי ,היא אינה ספציפית וכוללת תאי
מקרופגים ,נויטרופילים ,תאי הרג טבעיים ,תאי אפיתל של בלוטת החלב ואת מחסום העטין עצמו
(העור) ( .)Sordillo and Streicher, 2002; Yang et al., 2008נויטרופילים הם תאי דם לבנים,
שאינם ספציפיים ,המגויסים לאזור הדלקת והם התאים העיקריים המצויים ברקמת הבלוטה
בשלבים הראשונים של התהליך הדלקתי הקשור לזיהום חיידקי ( .)Paape et al., 2000בדרך
כלל ,מקרופגים הם התאים הדומיננטים בבלוטה הבריאה וכאשר הם פוגשים בפתוגן או חלקים
ממנו ,הם משופעלים ומשחררים סיגנלים שונים אשר מסייעים להגדלת תהליך הדלקת המקומי.
אחד המדדים לשפעול של תאי המקרופגים הינו ביטוי של  NF-κBאשר אחראי על רגולציה של
מערכת החיסון המולדת והנרכשת ,גדילת התאים ,אפופטוזיס ודלקת .חלבוני  NF-ĸBנמצאים
בציטופלסמה של התאים ולאחר שפעול הם עוברים פירוק אשר מאפשר להם לחדור אל הגרעין
ולהיקשר אל האתר ב DNA-על מנת לווסת ביטוי של מספר רב של גנים (.)Li and Verma, 2002
לאחרונה ,פורסמו מספר מחקרים שבדקו שפעול של  NF-κBבמונוציטים ובתאי ה-
) embryonic bovine lung (EBLעל ידי מ"ב ).(Mulongo et al., 2014; Wang et al., 2016
התוצאות של אותם המחקרים הראו שהדבקה של מונוציטים בחיידק חי הביאה לשפעול של NF-
 κBולעליה בביטוי של  )Mulongo et al., 2014( IL-10כאשר חשיפה של  EBLלLipid- -
) associated membrane proteins (LAMPsשל מ"ב גרמה לשפעול של  IL-1דרך מערכת NF-
 ĸBודרך מולקולות  TLR2ו .}Wang, 2016 #7342} MyD88-בנוסף ,עבודות רבות הראו שפעול
של  NF-κBבתאי אפיתל של בלוטת החלב בתגובה לפתוגנים שונים או חלקי פתוגנים כגון
 )LPS( lipopolysaccharideו Pathogen associated-molecular patterns (PAMPs)-נוספים
( )Yang et al., 2006אך התגובה החיסונית למ"ב טרם אופיינה .לכן ,העמדנו מערכת in vitro
בתאי אפיתל של בלוטת חלב  EHP4ואפיינו את התגובה החיסונית של התאים לחשיפה ל-מ"ב
חיים ,מומתים ב UV-ולליפופרוטאינים ע"י בדיקת שפעול מערכת  .NF-κBתוצאות המחקר
הנוכחי מראות שחיידקי מ"ב חיים (מ ,)1:10 MOI-מומתים (מ )1:100 MOI-וליפופרוטאינים (מ-
 )0.25μg/mlמשפעלים את תאי ה EPH4-דרך מערכת  NF-κBושאקטיבציה של  NF-κBתלויה
בריכוז החיידקים .מעניין לציין  ,כי  Gondairaושותפיו דיווחו ש MOIs-של  10ו 100-של חיידקי
מ"ב חיים לא גרמו לשפעול של ציטוקינים ב .(Gondaira et al., 2015) PBMC-השפעול התקבל
אך ורק ב MOI-של  .1000לעומת זאת ,חיידקים חיים ב MOIs-של  10 ,1ו 100-גרמו לתגובה
פרוליפרטיבית ( )proliferativeשל  .(Gondaira et al., 2015) PBMCניתן להסביר את ההבדלים
שנצפו בין שתי העבודות על ידי שימוש במערכות  in vitroשונות שמקורם בסוגי תאים שונים כמו
גם שימוש בזני מ"ב שונים .כך ,לדוגמה ,הראו שנדרש  MOIsשונה של זן בר ( PG45בודד
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בארה"ב ב )1961-ושל זן ( JF4278בודד בשוויץ ממקרה של דלקת עטין ב )2008-ככל הנראה בגלל
הבדלים בין קצבי הצמיחה של החיידקים ).(Zbinden et al., 2015
במחקרים בהם בדקו שפעול של ציטוקינים וכמוקינים על ידי מ"ב מצאו שרק חיידקים
חיים ולא מומתים (השתמשו בקטילת החיידקים באמצעות חום) יכלו לשפעול את ביטוים של
הציטוקינים ב PBMC-ושל הציטוקינים והכמוקינים בprimary bovine mammary epithelial -
) .(Gondaira et al., 2015; Zbinden et al., 2015) cell (bMECאחת ההשערות היא
שמטבוליטים המופרשים על ידי החיידק הם אלו שמפעלים את התגובה החיסונית .תוצאות
מחקרנו הראו שהן חיידקים חיים והן חיידקים מומתים מצליחים לשפעול את  ,NF-κBאך נדרשה
כמות קטנה פי  10של חיידקים חיים על מנת לבצע זאת .לא ניתן להשוות בין תוצאות מחקרנו
לבין התוצאות מהמחקרים שמוזכרים לעיל מאחר ולא בדקנו את ביטוים של הציטוקינים
והכמוקינים בתאי  . EPH4יחד עם זאת ,יש להניח שלאופן קטילת החיידקים יכולה להיות השפעה
על השפעול התאים.
בהמשך ,התבססנו על ניסיון רב ומוצלח שקיים במעבדתו של פרופ' נחום שפיגל בפיתוח
מודל לדלקת עטין עם חיידקי א .קולי ( )Elazar et al., 2010a, b; Gonen et al., 2007והעמדנו
מערכת  in vivoל-מ"ב בעכברות מניקות והמשכנו לאפיין את התגובה החיסונית לחיידק
ולמרכיביו בבלוטת החלב .תוצאות המחקר מצביעות על הבדלים בין מאפייני הדלקת שנוצרה
כתוצאה מהזרקה של חיידקי מ"ב חיים לבין מאפייני הדלקת שנוצרה מהזרקה של חיידקים
מומתים ב UV-וליפופרוטאינים .כך ,לדוגמא ,בתנאים בהם נעשתה הוקעה ,רק חיידקים חיים
גרמו לדלקת מפושטת שהלכה והחמירה עם הזמן (הבדיקות בוצעו בשתי נקודות זמן  24ו48-
שעות) וגרמה לירידה ביצור החלב ולעליה בביטוי של  TNF-, KC, A20ו .IkBa-לעומת זאת,
הוקעה עם חיידקים מומתים או עם ליפופרוטאינים ,גרמה אך ורק לדלקת מקומית ,שדעכה אחרי
 48שעות .כמו כן ,נצפתה עליה בביטוי של  TNF-, KC, A20ו IkBa-אחרי  24שעות וירידה
בביטוים (הביטוי הגיע לרמה של הביקורת השלילית) אחרי  48שעות .לציטוקין TNF-
 ולכימוקין( KC -הומולוג ל IL-8-באדם) תפקיד חשוב בתהליך הדלקת .רמתם משפיעה
ומושפעת מפעילות  NF-Bורמת ביטוי של גנים אלו מעידה על רמת הדלקת ברקמה .כמוכן,
 A20ו IkBa-הם חלבונים ציטופלסמטיים שתפקידם לעכב את פעילות  NF-Bוכאשר רמתם עולה
משמע שמסלול  NF-Bאכן פעיל וברקמת הבלוטה מתחוללת דלקת ( Horie et al., 2015; Song
 .)et al., 1996התוצאות שלנו מראות שלמרות שליפופרוטאינים ,שנמצאים בכמות גדולה על פני
שטח של החיידק ולהם תפקידים חשובים בפתוגנזה ,הם אינם יכולים לדמות את הדלקת כפי
שמדמים אותה חיידקים חיים .כנראה שבנוסף לליפופרוטאינים נדרשים גורמים אחרים על מנת
לגרום למחלה.
בצביעה של החתכים ההיסטולוגיים והמיקרוסקופיה הקונפוקלית של חתכי בלוטת
החלב המקבצים של חיידקי מ"ב בתוך תאי האפיתל ,נמצא שאף על פי שמיקופלסמות הינן
חיידקים חוץ תאים הם מסוגלים לחדור לתוך תאי המאכסן ולשגשג בתוכם (Diaz-Garcia et al.,
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2006; Dusanic et al., 2009; Groebel et al., 2009; Hegde et al., 2014; Vancini and
.Benchimol, 2008; Vogl et al., 2007)
Bürki et al., 2015; (  גם לגבי מ"בin vitro התופעה הזאת תוארה במערכות
 במחקר. )Kleinschmidt et al., 2013; Maeda et al., 2003 ; van der Merwe et al., 2010
 אנו מראים את המצאות החיידק בתוך תאי האפיתל של בלוטת החלב של, בפעם הראשונה,שלנו
, עד כה לא ברור מה התפקיד של השלב התוך תאי בפתוגנזה של מיקופלסמות.עכברות מניקות
 ומהטיפול,אך זה יכול לאפשר לחיידק להתחמק מהתגובה של המערכת החיסונית של המאכסן
. כמו כן המצאות תוך תאית מאפשרת פיזור של החיידק ולאפשר מחלה מערכתית.האנטיביוטי

:לסיכום
in - שהינם תאי אפיתל בלוטת חלב של עכבר( וEPH4  (בתאיin vitro הועמדו מערכות ניסוייות
 (בעכברות מניקות) המאפשרות להעריך את אלימות החיידק והתגובה החיסונית כנגדvivo
 בהמשך ישמשו המערכות הללו לסריקת ספריות מוטנטים. מומתים ומרכיביו,חיידקי מ"ב חיים
 גילוי גורמי אלימות חדשים של מ"ב עשויים להוביל להבנה עמוקה.לגורמי אלימות של החיידק
 מניעה וטיפול חדשניות אשר יתרמו,יותר של הפתוגנזה של המחלה ולפיתוח שיטות אבחון
.להקטנת התחלואה ומזעור הנזקים הכלכליים הנובעים מהמחלה זו
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