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.4.1

תקציר

"פרות קשות התעברות" ( ,)Repeat-breeder cows ;RBCהינן פרות ללא ממצאים קליניים
במערכת המין על פי בדיקה רקטלית ,החוזרות להתייחם במרווחים נורמליים ולא התעברו אחר
שלוש הזרעות עוקבות לפחות .ככל הנראה תופעת ה RB -הינה רב-גורמית ויכולה להיגרם עקב
תזמון לקוי של ייחום  -ביוץ  -הזרעה ובעקבות כך אי קיום הפרייה ,כשל בהפרייה או תמותה
עוברית מוקדמת עקב כשל בתפקוד הגוף הצהוב או בסביבה הרחמית עצמה .עבודות מחקר
רבות הוקדשו בניסיון להתגבר על הבעיה ולצמצם את התופעה ,אבל באופן יחסי מעט מחקר
יועד בניסיון להבין את הכשלים הפיזיולוגיים המאפיינים  .RBCבתוכנית המחקר הנוכחית בצענו
סדרה של ניסויים ובהם בחנו את מבנה המחזור המיני ,איכות הזקיק הפרהאובולוטורי ואיכות
וכושר ההפרייה של הביציות אצל פרות קשות התעברות .בחלק הראשון של העבודה ביצענו
מעקב אחר השינויים בתבנית ההורמונלית וההתנהגותית של הפרות סביב הייחום .המחזור
המיני סונכרן ודגימות דם נלקחו למעקב בכל יום שהוזרק  GnRHאו  .PGהחל מ 02-שעות
לאחר זריקת  PGשנייה ,נדגם דם מידי

 7שעות שנמשך עד למועד הופעת סימני ייחום

ראשונים .החל מ 63 -שעות לאחר הזרקת  PGשנייה נערך מעקב רצוף לניטור סימני התנהגות
מינית ונלקחו דגימות דם רציפות .בסה"כ השתתפו ב 6-מחזורים של הניסוי  63פרות ביקורת ו-
 .RB 08שיעור התגובה לסינכרון היה דומה בשתי הקבוצות ,ונותחו  27ייחומים מוצלחים .נמצא
כי פרות ה RB -הקדימו להתייחם והיו פעילות יותר במהלך הייחום לעומת פרות קבוצת
הביקורת .כמו כן נמצאה נטייה לריכוזים גבוהים יותר של אסטרדיול בקבוצת ה RB -לעומת
קבוצת הביקורת .נמצאו הבדלים מובהקים במועד הופעת שיא  27.3 :E2בקבוצת הביקורת
לעומת  22.0שעות בקבוצת ה RB -ממועד הזרקת  ,)P<0.08( PGוכמו כן במועד הופעת שיא
 32.0 ,LHבקבוצת הביקורת לעומת  28.2בקבוצת ה .)P<0.009( RB -נמצאו הבדלים
בהתפלגות שיעור הפרות עם מרווח הקטן מ 02 -שעות בין הופעת הייחום למועד הופעת הביוץ,
או גדול מ 02 -שעות ( ,)P<0.02ללא הבדלים בזמן הממוצע מייחום עד ביוץ .בחלק השני של
העבודה בחנו את התפתחותו ותפקודו של הזקיק הפרהאובולטורי .זקיקים פרהאובולטורים
נשאבו שזקיקים מ 38 -פרות ביקורת ו .RB 39 -בסך הכול נשאבו  33זקיקים מ 0-הקבוצות,
מתוכם  39זקיקים נמצאו חיוניים בקבוצת הביקורת ו 38 -בקבוצת ה .RB -לא נמצאו הבדלים
בקוטר הזקיק הפרהאובולטורי או נפחו ,וכן ריכוזי הפרוגסטרון והאנדרוסטנדיון היו זהים בשתי
הקבוצות .לעומת זאת ריכוז האסטרדיול בזקיקים היה גבוה פי  3.8ב RB -לעומת פרות
הביקורת .כמו כן היחס אסטרדיול/פרוגסטרון שהינו מדד ידוע למידת חיוניותו של הזקיק ,ותכולת
הזקיק באסטרדיול הייתה גבוהה פי  0.2ב RB -לעומת פרות הביקורת .הממצאים מהזקיקים
הפרהאובולטורים תואמים את תוצאות החלק הראשון של העבודה .יש לציין כי השאיבה
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התבצעה בנקודת זמן קבועה –  27שעות לאחר  PGולכן הממצאים מעידים על קצה התפתחות
מהיר יותר של הזקיקי אצל פרות ה .RB -בחלק השלישי של העבודה בה בחנו את איכות
הביציות וכושר ההתפתחות שלהן  in-vitroולא נמצאה פגיעה באיכות הביציות .יחד עם זאת
נמצאה פגיעה מובהקת בכושר ההתפתחות העוברית של הביציות לאחר ההפרייה ,ומספר
הבלסטוציסטים בפרות ה RB -היה נמוך יותר מאשר בפרות הביקורת.
לסיכום ,נראה כי אין פגיעה בתבנית ההפרשה ההורמונלית סביב הייחום אצל פרות קשות
התעברות ,יש הקדמה של האירועים ופגיעה קלה בתזמון ייחום-ביוץ ,ואין פגיעה באיכותו של
הזקיקי הפרהאובולטורי אצל  .RBלא נמצאה פגיעה באיכות הביציות או בכושר ההפרייה שלהן
אצל פרות  , RBאבל קיימת פגיעה בכושר ההתפתחות העוברית על לשלב של בלסטוציסטים.
יכול להיות שפגיעה זו בכושר ההתפתחות העוברית הינה אחד מן הגורמים לשיעורי התעברות
נמוכים אצל פרות אלה ,ודרוש מחקר נוסף לביסוס ממצאים אלה.
.4.1

מבוא ותיאור הבעיה

"פרות קשות התעברות" ( ,)Repeat-breeder cows ;RBCהינן פרות ללא ממצאים קליניים
במערכת המין על פי בדיקה רקטלית ,החוזרות להתייחם במרווחים נורמליים ולא התעברו אחר
שלוש הזרעות עוקבות לפחות .על פי סיכומי ספר העדר של שנת  0233שיעור ההזרעות
מהזרעה רביעית ומעלה מתוך כלל ההזרעות עמד על  63.2%ו 62% -בקבוצת המבכירות
והפרות ,בהתאמה .כמו כן ,שיעורי ההתעברות מהזרעה ראשונה ומהזרעה רביעית ומעלה היו
במבכירות  67.7%ו ,08.2% -ובפרות  62%ו ,03.9% -בהתאמה .השיעור הגבוה יחסית (כ-
 )62%של פרות עם הזרעות רביעית ומעלה מעיד על השכיחות הגבוהה של התופעה ועל
חומרת הבעיה .כמו כן הירידה בשיעורי ההתעברות בהזרעות אלה יחסית להזרעה ראשונה
מחריפה את הבעיה.
תופעת ה RB -פוגעת מאוד ברווחיות ענף הבקר לחלב עקב הדחייה במועד ההתעברות ,וכן
לעלייה בהוצאות בגין הזרעות מרובות וטיפול ווטרינרי ,הגדלת המרווח בין ההמלטות הגורם
לפחיתה במס' הוולדות ,הארכת התחלובה המעודדת אצל חלק מן הפרות השמנת יתר לקראת
התחלובה הבאה והגדלת הסיכון להפרעות מטבוליות בתחלובה העוקבת ( Mellado et al.,
 .)2012כמו כן ,במקרים רבים פרות אלה אינן מתעברות כלל גם לאחר  32הזרעות ויותר
ויוצאות מן העדר .יציאה מוקדמת זו מהעדר גורמת להגדלת התחלופה בעדר ולעתים קרובות
ליציאת פרות עם פוטנציאל גנטי גבוה טרם זמנן ,ושיבושים בתוכנית הטיפוח בעדר.
תופעת ה RBC -הינה רב-גורמית ( (Ysusf et al., 2010ויכולה להיגרם עקב תזמון לקוי של
מועדי האירועים ייחום  -ביוץ – הזרעה ,ובעקבות כך אי קיום הפרייה ,כשל בהפרייה עצמה או
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תמותה עוברית מוקדמת .בעבודה שנעשתה ע"י  )0220( Båge et al.בעגלות נבחנו ההבדלים
בתזמון האירועים סביב ההזרעה ב 8-עגלות קשות התעברות ( )RBHלעומת  3עגלות בתולות
( .)VHבאופן כללי ,נמצא כי במרבית המשתנים שנבחנו היתה שונות גדולה בין עגלות ,RBH
לעומת אחידות גדולה יותר בין עגלות  .VHהממצאים העיקריים מעבודה זו מראים כי משך חיי
הזקיק הפרהאובולטורי היה ארוך יותר ב RBH -לעומת  ,VHמשך הייחום היה ארוך יותר בכ2 -
שעות ב RBH -לעומת  ,VHמועד שיא  LHיחסית למועד תחילת הייחום היה מאוחר יותר בכ2 -
שעות אצל  RBHלעומת  ,VHוהמרווח משיא  LHלביוץ היה קצר יותר ב 2-שעות אצל RBH
לעומת  .VHכמו כן נמצאו רמות בזליות גבוהות יותר של פרוגסטרון סביב הייחום אצל RBH
לעומת  .VHלמשך חיי זקיק פרהאובולטורי ארוכים יותר נמצאו אפקטים שליליים על הבגרת
הביציות וההפרייה ( .)Revah and Butler, 1996כמו כן ,רמות בזליות גבוהות של פרוגסטרון
בעת הייחום שנמצאו אצל  RBHהיו במתאם עם התעברות נמוכה יותר לעומת עגלות עם רמות
פרוגסטרון נמוכות (.)Båge, 1999
למרות שאופי השתנות ריכוזי הפרוגסטרון בפלסמה במשך המחזור המיני נראה נורמלית ,ריכוזי
הפרוגסטרון בפלסמה במשך הפאזה הלוטאלית של המחזור המיני היו נמוכים יותר אצל RBH
לעומת  ,)Båge et al., 2002; Båge et al., 2003( VHמה שיכול אולי להעיד על תפקוד לקוי
של הגוף הצהוב.
עבודות מחקר נוספות בחנו ב RBH -את איכות הביציות ,וביצועי  )IVM( In vitro maturationו-
 )IVF( In vitro fertilizationלאחר  .)OPU( Ovum pick-upבעבודה של )0226( Båge et al.
נבדקה איכות הביציות שנשאבו מ RBH 2 -לעומת  VH 2במשך  30הימים הראשונים של מספר
מחזורים מיניים עוקבים .נמצא שמספר הזקיקים הראויים לשאיבת ביציות אצל  RBHהיה ,רב
יותר ,אבל שיעור ההצלחה של איסוף הביציות ( )Recovery rateהיה נמוך יותר בRBH -
לעומת  22%( VHלעומת  ,30%בהתאמה) .כמו כן ,איכות הביציות (בדירוג של  :3-2איכות
גבוהה  ...3איכות נמוכה  )2הייתה גבוהה יותר ב VH -לעומת  22%( RBHבדרגת איכות  3ו 0-
ב VH -לעומת  20%ב ,)RBH -ובנוסף 8% ,מביציות ה RBH -דורגו בדרגת איכות  2לעומת
 2.2%בלבד בקבוצת ה .VH -ממצאי עבודה זו מראים איכות נמוכה יותר של ביציות אצל RBH
לעומת  .VHיש לציין כי לא נמצאו הבדלים בשיעור ההתלמה ( )Cleavage rateבין  0הקבוצות
לאחר  .IVFבדומה לעבודות האחרות ,גם בעבודה זו נמצאה שונות גדולה באיכות הביציות אצל
 RBHלעומת אחידות גבוהה אצל  .VHבעבודה זו נבדקה גם צפיפות הכרומטין ופיזור
המיטוכונדריה בביציות לאחר  ,IVMונמצאו הבדלים בין הקבוצות כאשר המופע של ביציות ה-
 RBHתאם יותר לביציות שלא עברו הבגרה נורמלית לעומת ה.VH -
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חשוב לציין כי המאפיינים שנמצאו במחזור המיני הטבעי של  )Båge et al., 2002( RBHהיו
דומים לאלה שנמצאו אצל העגלות שעברו  ,OPUמה שמאשש את המודל של שימוש בOPU -
לבחינת איכות הביציות .כמו כן שיעורי ההתעברות אצל עגלות הניסוי ( RBHו )VH -שהוזרעו
לאחר ביצוע  ,OPUהיו דומים לכאלה שנמצאו בניסוי שדה.
נבחנו סיבות נוספות לכשל בקבלת הריון אצל  RBCושאינן קשורות לאירועים סביב הייחום ,כגון:
כשל בתפקוד הגוף הצהוב או בסביבה הרחמית עצמה .בעבודה ייחודית של )3970( Linares
נאספו עוברים ביום  8לאחר הזרעה של  RBH 06ו( VH 39 -סה"כ  83עוברים) .לא נמצא הבדל
בשיעור ההצלחה באיסוף העוברים בין  0הקבוצות ( 37לעומת  83%ב RBH -לעומת .)VH
העוברים סווגו ל 6 -קטגוריות ,נורמלים ( ,)Nחריגים ( )MDו -מנוונים ( .)Dלא נמצאו הבדלים
בשיעור ההפרייה בין  0הקבוצות ,אבל שיעור העוברים שנמצאו בקטגוריה  Nהיה  07%ב-
 RBHלעומת  82%ב ,VH -ואילו שיעור ה MD -וה D -היה  62%ו 67% -בקבוצת ה,RBH -
לעומת  36%ו 36% -בקבוצת ה ,VH -בהתאמה .ממצאים אלה מראים יחס עוברים נורמלים:לא
נורמלים של  6:3ב RBH -לעומת  3:6ב ,VH -מה שיכול להצביע על סיכויי התעברות של 02%
ב RBH -לעומת  82%של  .VHכמו כן יכולות להיות סיבות נוספות לכשל בקבלת הריון כגון:
ספיגת עוברים מאוחרת .המחברים משערים שהשיעור הגבוה של עוברים לא נורמלים ב,RBH -
יכול להיות קשור לפגיעה מוקדמת מאוד בהתפתחות העוברית .זאת ,כתוצאה מההבדלים
בתבניות ההורמונליות סביב הייחום (שתוארו לעיל) ,שיכולים לפגוע בסינכרוניזציה בין העובר
והסביבה הרחמית .דוגמא לכך למשל היא הזרעה מאוחרת מדי ומפגש של תאי זרע עם ביצית
מבוגרת מדי.
בעבודה של  )2011( Ferreira et al.נבחנה איכות הביציות והתפתחותן לאחר  IVMוIVF -
אצל עגלות ,פרות בשיא הלקטציה ופרות קשות-התעברות ( )RBבעונות הקיץ והחורף .בעבודה
זו נמצא שביציות שנשאבו מ RB -היו רגישות יותר לעקת הקיץ מאשר ביציות מעגלות ,או פרות
בשיא הלקטציה .רגישות זו התבטאה בירידה דרסטית בשיעור הפקת הבלסטוציסטים בעונת
הקיץ לעומת עונת החורף (ירידה של  32%ב ,RBC -לעומת  62%בפרות בשיא לקטציה ו-
 06%בעגלות).
מאמצים רבים הוקדשו בניסיון להתגבר על הבעיה ולצמצם את גודל התופעה .אולם מעט
עבודות מחקר יועדו להבנת הכשלים הפיזיולוגיים המאפיינים את פרות ה RB -והגורמים לאי
קבלת הריון.
סקירת הספרות לעיל מראה כי הפגיעה בפוריות של פרות קשות-התעברות יכולה להיות במספר
רבדים :בתבנית ההורמונלית ותזמון מועדי הארועים סביב הייחום ,איכות הביציות ובתהליך
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ההפרייה ,התפתחות עוברית מוקדמת והסביבה הרחמית .יש לציין כי מרבית עבודות המחקר
בוצעו בעגלות בלבד ומיעוטן בפרות.
בתוכנית המחקר הנוכחית אנו מציעים לבצע סדרה של ניסויים במטרה לבדוק האם ממצאים
קודמים שנמצאו בעגלות אופייניים גם לפרות בוגרות קשות התעברות.
כמו כן ,נבחן לראשונה את מאפייני הזקיק הפרהאובולטורי ותפקוד תאי גרנולוזה מזקיקים
פרהאובולטוריים של RB -לעומת פרות ביקורת .בתאים אלה תיבחן ההתבטאות של חלבונים
שונים החיוניים לתהליך הביוץ והתפתחות הגופיף הצהוב :רצפטורים ל LH -ולפרוגסטרון,
סטרואידוגנזה (ארומטאז ,ואנזימים האחראים לסינתזת פרוגסטרון) והמערכת ליצירת
פרוסטגלנדינים .בהמשך נבחן את איכות הביציות ע"י שאיבת ביציות  ,)OPU( in-vivoהבגרתם
( )IVMוהפרייה חוץ גופית (.)IVF
.4.1

מטרות המחקר:

א .לבחון האם קיים כשל בתבנית ההפרשה ההורמונלית סביב הייחום אצל  RBהעלול לגרום
לעיכוב בביוץ ופגיעה בתזמון ייחום-ביוץ-הזרעה.
ב .לבחון האם ב RB -קיימת הפרעה בהתפתחות ובהפרשה ההורמונלית וכן בהתבטאות גנים
המעורבים בתהליך הסטרואידוגנזה והביוץ של תאי הגרנולוזה מן הזקיק הפרה-אובולטורי.
ג .לבחון האם יש פגיעה באיכות הביציות של  RBהגורמת לכשל בהפרייה או בהתפתחות
העוברית המוקדמת.

חשיבותו וייחודו של המחקר
תופעת ה RB -הינה בעלת השלכות כלכליות משמעותיות ברפת החלב .ההידרדרות הנמשכת
בפוריות הפרות בעדרי הבקר לחלב קשורה בין היתר לעלייה בשיעור הפרות שאינן מתעברות
לאחר הזרעה שלישית (בקבוצת במבכירות הייתה עלייה של כ 2% -בשנתיים האחרונות) .הירידה
בשיעורי ההתעברות מחייב מחקר בכיוונים שונים ,ומחקר זה עשוי לתרום מידע בדבר הכשלים
הפיזיולוגיים המאפיינים  ,RBולפתח שיטות טיפוליות בהתאם לממצאים .עד כה טרם נעשתה
עבודה מקיפה ויסודית בתחום זה בפרות בוגרות ,ועבודת מחקר זו תאפשר להבין את הבעיה
באופן מעמיק ולמקד את הטיפולים המוצעים בהתאם.
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.4.1

דו"ח ביצוע של שנת המחקר הראשונה

בשנה הראשונה של המחקר ביצענו מעקב אחר השינויים בתבנית ההורמונלית וההתנהגותית
של הפרות סביב הייחום ,במטרה לבחון האם יש שיבוש בהפרשה ההורמונאלית הגורם לעיכוב
במועד הופעת שיא  LHובמועד הביוץ.
בניסוי זה השתתפו  32פרות ביקורת ו 33 -פרות  RBמרפת הניסיונות בבית דגן.
ביקורת – כקבוצת ביקורת שימשו פרות ומבכירות שנמצאו תקינות בבדיקת מערכת המין אחר
ההמלטה ,מחזוריות בתום ימי המנוחה ( 32-82ימים בתחלובה) שלא הוזרעו עדיין ,או כאלה
בשלבים מאוחרים יותר של התחלובה שלא הוזרעו מסיבות שאינן קשורות למערכת המין (בירור
עטין ,גוף וכו').
 33 – RBפרות ומבכירות שהציגו מחזוריות מינית תקינה ושהוזרעו לפחות  6הזרעות עוקבות
ללא קבלת הריון ,הוגדרו כ .RBC -מס' ההזרעות הממוצע של פרות ה RBC -בניסוי היה 7 ± 2
הזרעות לפרה .פרות אלה נבדקו לתקינות מערכת המין ורק אלה שנמצאו תקינות בבדיקה
ווטרינרית שגרתית צורפו לניסוי .פרות שלא נמצאו הרות לאחר מס' הזרעות אבל עברו אירוע
חריג כלשהוא מתחילת התחלובה כגון :ניתוח קיסרי ,אירוע דלקתי חריף וכו' לא השתתפו בניסוי.
כל הפרות משתי הקבוצות נסרקו לתקינות השחלות בבדיקת אולטרסאונד בשתי בדיקות עוקבות
בהפרש של  6ימים לפני התחלת הניסוי ,ומן הניסוי נופו פרות עם שחלות שהראו מופע לא תקין
או רחם מוגדל.
מהלך הניסוי מפורט בתרשים מס'  .1המחזור המיני סונכרן כפי שמפורט בתרשים .דגימות דם
נלקחו למעקב בכל יום שהוזרק  GnRHאו  .PGהחל מ 02-שעות לאחר זריקת  PGשנייה ,נדגם
דם מידי  7שעות שנמשך עד למועד הופעת סימני ייחום ראשונים .החל מ 63 -שעות לאחר
הזרקת  PGשנייה נערך מעקב רצוף (במשך  02שעות ביממה) לניטור סימני התנהגות מינית.
מפרות שהציגו סימני ייחום נלקחו דגימות דם אחת ל 6 -שעות במשך  02שעות .בדגימות דם
אלה נקבע ריכוז ה LH -והאסטרדיול סביב הייחום .כמו כן נקבעו ריכוזי הפרוגסטרון בכל
דוגמאות הדם שנלקחו במועדי ההזרקות ,וכן בחלק מן הדוגמאות במהלך הייחום.
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תרשים מס  .3פרוטוקול הניסוי.

כל הפרות צוידו בתגים המתעדים את פעילות הפרות אחת לשעתיים (תגי צוואר של )SCR
ונערך מעקב אחר אופי הפעילות המינית במהלך הייחום.
תוצאות
נערכו  6מחזורים של הניסוי בו השתתפו בסה"כ  63פרות ביקורת ו .RB 08 -במחזור הראשון
השתתפו  39פרות ,בשני  00ו -במחזור השלישי  38פרות .שיעור התגובה לסינכרון היה דומה
בשתי הקבוצות 03 :מתוך  )72%( 63בקבוצת הביקורת ו 00 -מתוך  )73%( 08בקבוצת ה-
.RBC
בחנו את אינטנסיביות הייחום ב 0 -הקבוצות ע"פ נתוני תגי צוואר .בגרף מס'  3מופיעה החריגה
בפעילות כאחוז מהפעילות הממוצעת ב 8 -ימים שקדמו ליום הייחום .בניתוח התוצאות נראה כי
פרות ה RB -היו פעילות יותר מאשר פרות קבוצת הביקורת .כמו כן בניתוח השטח מתחת
לעקומה ( )AUCשל ריכוזי האסטרדיול נמצאה נטייה לריכוזים גבוהים יותר בקבוצת הRB -
לעומת קבוצת הביקורת.
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גרף מס'  .1פעילות על פי תג צוואר – שיעור החריגה בפעילות באחוזים לעומת ממוצע  8ימים
שקדמו לייחום.
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תזמון האירועים בייחום יחסית למועד הזרקת  PGנבחן לפי קבוצות הניסוי .נמצאו הבדלים בין 0
הקבוצות במועד הופעת הייחום לאחר זריקת  PGשנייה 28.9 :שעות בקבוצת הביקורת לעומת
 23.3שעות בקבוצת ה .)P<0.007( RB -כמו כן נמצאו הבדלים מובהקים במועד הופעת שיא
 27.3 :E2בקבוצת הביקורת לעומת  22.0שעות בקבוצת ה RB -ממועד הזרקת PG
( ,)P<0.08ובמועד הופעת שיא  32.0 ,LHבקבוצת הביקורת לעומת  28.2בקבוצת הRB -
( .)P<0.009לא נמצאו הבדלים באורך הייחום הממוצע  39.3שעות בקבוצת הביקורת לעומת
 03.2שעות בקבוצת הטיפול (.)P<0.25
המרווח ממועד הופעת הייחום ועד מועד הביוץ היה גבוה ב 0.3 -שעות בקבוצת ה RB -לעומת
קבוצת הביקורת ( .)P<0.25ואולם כאשר ביצענו ניתוח התפלגות של שיעור הפרות עם מרווח
הקטן מ 02 -שעות בין מועד הופעת הייחום לביוץ ,או גדול מ 02 -שעות (גרף מס'  ,)0נמצא
הבדל מובהק בין הקבוצות ( ,)P<0.02כאשר בכל ה RB -המרווח היה מעל  02שעות ,לעומת
 06.2%מן הפרות בקבוצת הביקורת שהראו מרווח קטן מ 02 -שעות ממועד הופעת הייחום ועד
הביוץ.
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גרף מס'  .0התפלגות המרווח ממועד הופעת הייחום עד לביוץ ,פחות מ 02 -שעות ויותר מ02 -
שעות.
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את שנת המחקר השנייה הקדשנו לבחינת התפתחותו ותפקודו של הזקיק הפרהאובולטורי.
זקיקים פרהאובולטורים נשאבו שזקיקים מ 37 -פרות ביקורת ו .RB 38 -מספר ההזרעות
הממוצע בקבוצת ה RB -היה  .7.3±1.7מחזור המיני סונכרן ולפרות שהראו ייחום התנהגותי,
הוזרק  PGביום  32-33למחזור המיני 27 .שעות לאחר הזרקת ה PG -נשאבו כל הזקיקים
מגודל  8מ"מ ומעלה .הפרוטוקול הנ"ל התבצע בשלושה מקבצים במשך מספר מחזורים מיניים
על מנת לאסוף כמות זקיקים ראויה למבחן סטטיסטי .התוצאות מופיעות בטבלה מס'  .3בנוזל
הפוליקולרי נקבעו ריכוזי האנדרוסטנדיון ,אסטרדיול ופרוגסטרון .על פי ריכוזי ההורמונים
והיחסים ביניהם נקבעה חיוניותם של הזקיקים .בסך הכול נשאבו  33זקיקים מ 0-הקבוצות,
מתוכם  39זקיקים נמצאו חיוניים בקבוצת הביקורת ו 38 -בקבוצת ה 62 .RB -זקיקים נמצאו
אטרטיים ולא הוכנסו להמשך ניתוח.
מן הטבלה נראה כי לא נמצאו הבדלים בקוטר הזקיק הפרהאובולטורי ולא בנפחו בין  0הקבוצות.
גם ריכוזי הפרוגסטרון והאנדרוסטנדיון היו זהים בשתי הקבוצות .לעומת זאת ריכוז האסטרדיול
בזקיקים היה גבוה פי  3.8ב RB -לעומת פרות הביקורת .כמו היחס אסטרדיול/פרוגסטרון
שהינו מדד ידוע למידת חיוניותו של הזקיק היה גבוה יותר בקבוצת ה RBC -לעומת פרות
הביקורת .תכולת הזקיק באסטרדיול הייתה גבוה פי  0.2ב RB -לעומת פרות הביקורת ,ללא
הבדלים בתכולת האנדרוסטנדיון והפרוגסטרון.
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Table 1. Follicles concentrations of progesterone, androstenedione, estradiol and
of E2-active follicles
=P

SEM

RB

Control

0.69
0.75
0.98
0.75
0.0005
0.05
0.09
0.74
0.96

0.1
0.51
25
90.0
138.2
6.5
980
210
490

19
30
13
17
1.59
2.56
119.3
317.8
1854.9
31.6
5171
4522
1104

17
36
17
19
1.54
2.32
118.5
275.0
1073.6
12.7
2717
3462
1066

Cows, n
Follicles aspirated, n
Atretic follicles, n
E2-Active follicles, n
Diameter, mm
Volume, mL
Progesterone, ng/mL
Androstenedione, ng/mL
Estradiol, ng/mL
Estradiol/ Progesterone
Estradiol content, ng
Progesterone content, ng
Androstenedione content, ng

הממצאים מהזקיקים הפרהאובולטורים תואמים את תוצאות החלק הראשון של העבודה ,בה
נמצאו ריכוזי אסטרדיול גבוהים יותר ב RB -בפלסמה וכן הפעילות הייתה אינטנסיבית יותר
בקבוצה זו .יש לציין כי השאיבה התבצעה בנקודת זמן קבועה –  27שעות לאחר  PGולכן ריכוזי
האסטרדיול הגבוהים יכולים להיות קשורים לכך שיש ב RB -הקדמה של כל תהליך הייחום
והביוץ יחסית למועד הזרקת ה .PG -יחד עם זאת ,לא נראה כי קיימת פגיעה כל שהיא באיכותו
של הזקיקי הפרהאובולטורי אצל  RBיחסית לפרות ביקורת.
הממצאים מחלקה הראשון של העבודה מראים כי כל תהליכי הייחום והביוץ מתרחשים מוקדם
יותר ב RB -וזה נתמך גם ע"י התוצאות מהזקיקים .כמו כן נמצא כי ריכוזי ה LH -לפני שיא LH
היו גבוהים יותר בקבוצת ה RBC -ולא ברורה לגמרי המשמעות של כך.
בשנת המחקר השלישית בחנו את איכות וכושר ההפרייה  in-vitroשל ביציות שנשאבו in-vivo
( .)OPUביציות נשאבו מ 2 -פרות ביקורת ו 2 -פרות שהוגדרו כ .RB -הביציות נשאבו פעמיים
בשבוע במשך  8שבועות רצופים – סה"כ  32שאיבות מכל פרה .איכות הביציות נקבעה לפי לפי
סטנדרטים מקובלים – בצענו ו IVM -ו IVF -ובחנו את שלבי ההתפתחות של העוברים ואת
כמות הבלסטוציסטים שנוצרה .התוצאות מוצגות בטבלה מס' .0
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Table 2. Follicles and oocytes numbers, maturation and cleavage rates of
)oocytes collected by ovum pickup (OPU
<P

SEM

0.77
0.70
0.68

0.39
0.25
0.03

RB
5
14
486
7.1
3.1
42.2

Control
5
14
520
7.3
3.21
44.1

1.0
0.63
0.23
0.002

0.25
0.9
3.3
0.21

2.3
6.5
57.6
0.72

2.3
7.1
63.4
1.81

0.002

3.2

12.5

29.2

Cows, n
OPU sessions
Total number of oocytes aspirated
Follicles aspirated/cow per session
Oocytes recovered/cow per session
Recovery rate, %
No. of oocytes/cow per session
chosen for IVM + IVF
No. of cleaved oocytes/session
Cleavage rate, %
No. of blastocysts/session
Rate of blastocysts from oocytes for
IVF, %

מן הטבלה נראה שמספר הזקיקים שנשאבו בממוצע בכל שאיבה היה זהה בשני הטיפולים .כמו
כן לא נמצאו הבדלים בשיעור הביציות שהופקו מן הזקיקים שנשאבו והוא עמד על כ26% -
בממוצע .לא נמצאו הבדלים בשיעור ההפרייה בין הטיפולים ,אבל שיעור הבלסטוציסטים
שהתפתחו היה יותר מפי  0בקבוצת הביקורת מאשר בקבוצת ה .RB -יכול להיות שהפגיעה
בביציות בפרות ה RB -מתבטאת בשלבים יותר מאוחרים מאשר ההפרייה ולכן שיעור
הבלסטוציסטים היה נמוך יותר למרות שלא נמצאה פגיעה בשיעור ההפרייה בפרות אלה לעומת
פרות הביקורת.
סיכום – בעבודת מחקר זו בחנו מספר אספקטים הנוגעים למחזור המיני והפעילות השחלתית
בפרות קשות התעברות לעומת פרות ביקורת .בחלק הראשון של העבודה בחנו האם יש הבדל
בהפרשה ההורמונלית סביב הייחום ותזמון הביוץ בפרות  RBלעומת פרות ביקורת .נמצא כי
פרות ה RB -הקדימו להתייחם ,וריכוזי האסטרדיול בקבוצת זו היו גבוהים יותר מאשר בקבוצת
הביקורת .נמצאו הבדלים מובהקים במועד הופעת שיא  E2ובמועד הופעת שיא  LHנמצאו
הבדלים בהתפלגות שיעור הפרות עם מרווח הקטן מ 02 -שעות בין הופעת הייחום למועד
הופעת הביוץ ,או גדול מ 02 -שעות ,אבל בממוצע לא היה הבדל במועד הופעת הביוץ יחסית
למועד התחלת הייחום ובשתי הקבוצות הוא היה בתחום הנורמלי .הממצאים מחלק זה של
העבודה מראים שיש הקדמה של  8-7שעות בכל האירועים אצל פרות ה ,RB -ללא פגיעה
בתבנית ההפרשה ההורמונלית .את שנת המחקר השנייה הקדשנו לבחינת התפתחותו ותפקודו
של הזקיק הפרהאובולטורי ,הממצאים מהזקיקים הפרהאובולטורים תואמים את תוצאות החלק
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- היו גבוהים יותר בקבוצת הE2/P4  ריכוזי האסטרדיול היו גבוהים והיחס- הראשון של העבודה
 שעות27 –  יש לציין כי השאיבה התבצעה בנקודת זמן קבועה. לעומת קבוצת הביקורתRB
 הקדמה שלRB - ולכן ריכוזי האסטרדיול הגבוהים יכולים להיות קשורים לכך שיש בPG לאחר
 יחד עם זאת לא נראה כי קיימת פגיעה כל שהיא באיכותו של הזקיקי.כל תהליך הייחום והביוץ
. יחסית לפרות ביקורתRB הפרהאובולטורי אצל
 לאin-vitro בחלק השלישי של העבודה בה בחנו את איכות הביציות וכושר ההתפתחות שלהן
 יחד עם זאת נמצאה פגיעה מובהקת בשיעור ההתפתחות של.נמצאה פגיעה באיכות הביציות
 היה נמוך יותר מאשר בפרותRB - ומספר הבלסטוציסטים בפרות ה,הביציות לאחר ההפרייה
.הביקורת
 יש,נראה כי אין פגיעה בתבנית ההפרשה ההורמונלית סביב הייחום אצל פרות קשות התעברות
 כמו כן אין פגיעה באיכות הביציות או.ביוץ-הקדמה של האירועים ופגיעה קלה בתזמון ייחום
 אבל קיימת פגיעה בכושר ההתפתחות העוברית על לשלב של,בכושר ההפרייה שלהן
 יכול להיו ת שפגיעה זו בכושר ההתפתחות העוברית הינה אחד מן הגורמים.בלסטוציסטים
. ודרוש מחקר נוסף לביסוס ממצאים אלה,לשיעורי התעברות נמוכים אצל פרות אלה
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