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בחינה של גישות לשיפור פוריות הקשורות לפגיעה של דלקת עטין קלינית
בגוף הצהוב
מוגשת ע"י:
דוד וולפנזון ,גבריאל לייטנר ,עדין שווימר ,קאים משה ,יואב שעני ,ירון קרסל
דלקת עטין פוגעת בפוריות של פרות חלב .בהיותה אחת המחלות הנפוצות בעדר החלב ,יש חשיבות רבה לבירור
אופן ההשפעה השלילית שלה על מערכת הרבייה וע"י כך למצוא דרכים לשיפור הפוריות של פרות עם דלקות
עטין .בשנים האחרונות נחקרה במעבדותינו ,בסדרת עבודות של לבון וחובריו ,ההשפעה של דלקת עטין תת-
קלינית על הפוריות לפני ההזרעה .נמצא כי דלקת תת-קלינית כרונית ממושכת משבשת את תיפקודו של הזקיק
הקדם-ביוצי ומדכאת ייצור סטרואידים המובילים לדחיית שיא  ,LHובהמשך לדחיית הביוץ ביחס למועד הופעה
בייחום .בכך נגרם שיבוש בתהליך ההפריה המוביל בסופו של דבר לירידה משמעותית בשיעור ההתעברות.
בניגוד למצב זה ,טרם הוברר כיצד פוגעת דלקת עטין קלינית ,שמתרחשת לאחר ההזרעה ,בהתעברות פרות.
לא ברור מהו המנגנון הרביתי שנפגע אשר גורם לירידה בהתעברות פרות .יש הטוענים כי דלקת עטין משבשת
את הפרשת הפרוגסטרון מן הגוף הצהוב המתפתח לאחר הביוץ ,אולם השערה זו לא הוכחה באופן ודאי והיא
שנויה במחלוקת.

פרק ראשון של תכנית המחקר :השפעת דלקת עטין קלינית שנגרמת על ידי חיידקי קולי
על הגוף הצהוב
בחלק א' של הפרק הראשון של התכנית בחנו את שיעור הפרות המגיבות בניוון הגוף הצהוב שבא לביטוי
בירידה בריכוז פרוגסטרון בעקבות אירוע דלקת עטין קלינית טבעית .דגימות דם וחלב נלקחו מ  19פרות
ממשקים שונים באזור רחובות .פרות שזוהתה אצלם דלקת עטין קלינית ועמדו בקריטריונים של נוכחות גוף
צהוב פעיל אשר יכול להגיב ל ( PGF2αמעל יום  )5ומתחת ל  100ימי הריון הוכנסו לניסוי .לפרות אלו
נלקחה דגימת חלב ודם תוך  24שעות ממועד זיהוי הדלקת על ידי הרפתנים .דגימות דם נוספות נלקחו מדי
יומיים במשך  10ימים נוספים .לא נעשתה התערבות על ידינו בנוגע לטיפול בפרה .כל הפרות טופלו בנוגדי
דלקת שאינם סטרואידים ( .)NSAIDהטיפול ניתן בעת זיהוי הדלקת ,פרה שלא התאוששה לאחר יומיים קיבלה
מנה נוספת .מחצית הפרות קיבלו בנוסף ל NSAID -גם טיפול אנטיביוטי מקובל.
דגימות חלב נלקחו תוך  24שעות מזיהוי הדלקת ,ובהמשך הועברו לבדיקה בקטריולוגית במעבדה למחלות עטין
במכון הווטרינרי בבית-דגן .קביעת נוכחות של הגורם הבקטריאלי והגדרת מין וסוג החיידק נעשתה באמצעות
מבחן מקובל.
דוגמאות הדם שימשו כדי לקבוע רמת פרוגסטרון בפלסמת הפרה לאחר האירוע הקליני .דוגמאות נלקחו מזנב
הפרות ונאספו לתוך מבחנות וואקום המכילות הפרין ,ולאחר מכן נבדקה רמת פרוגסטרון בעזרת שיטת .RIA
מתוך  19הפרות שנכללו בניסוי ל  12בודד החיידק  E. coliכגורם לדלקת ,ל  6אחרות בודדו חיידקים גרם
חיוביים ולפרה נוספת לא בודד פתוגן ולכן הוצאו מניתוח הנתונים .ניתוח עקומות הפרוגסטרון של  6הפרות
המחזוריות בניסוי (ציור מס'  )1לא מציג ירידה של פרוגסטרון לאחר הדלקת באף אחת מהפרות וברוב הפרות
ישנה אף עלייה מסוימת בהתאם ליום במחזור ,אורכי המחזורים נעו בין  18ל  25יום ,אשר הינם אורכי מחזור

תקינים .פרופיל הפרוגסטרון של פרות ללא דלקת עטין קלינית או נגיעות עטינית כלשהי שימשו אותנו כביקורת
(ציור מס'  ,)2ניתן לראות שערכי הפרוגסטרון בשיא הפאזה הלוטאלית בפרות אלה דומים לערכי הפרוגסטרון
של הפרות לאחר דלקת עטין קלינית ( .)ng/ml 6-8ציור מס'  3מתאר את פרופיל הפרוגסטרון של הפרות
המוזרעות ההרות לאחר דלקת עטין קלינית ,ופרופיל הפרוגסטרון של פרות הביקורת ההרות מוצג בציור מספר
 . 4לא ניתן לראות הבדלים בין פרות נגועות ופרות ביקורת בריאות ,כלומר אירועי קולי קלינים לא גורמים
לניוון גוף צהוב.
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ציור מס'  .1פרופיל פרוגסטרון של פרות מחזוריות לאחר דלקת עטין קלינית – החיצים הצבעוניים מצביעים
על יום זיהוי הדלקת של הפרה המסומנת באותו צבע .לפרות  5418ו 2492-לא נלקחו דגימות דם עד חזרה
לדרישה ולכן הריבועים בסוף הגרף מסמנים את היום בו חזרו לדרוש ע"פ בדיקת מזריע.
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ציור מס'  .2פרופיל פרוגסטרון של פרות ביקורת מחזוריות לא נגועות .ניתן לראות כי אין הבדל הן בערכי
הפרוגסטרון והן באופי ירידת הפרוגסטרון בסוף המחזור בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת.
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ציור מס'  .3פרופיל פרוגסטרון של פרות מוזרעות הרות שלא חזרו לדרוש לאחר דלקת עטין –4בסוגרים
2
מצוינים מס' הימים בין הזרעה מעברת לזיהוי הדלקת.
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ציור מס'  .4פרופיל פרוגסטרון של פרות ביקורת לא נגועות הרות בין יום  6ל .48-ניתן לראות כי לאורך
ההיריון קיימים שינויים קלים בהפרשת הפרוגסטרון ע"י הגוף הצהוב ,בנוסף ניתן לראות כי רמת הפרוגסטרון
דומה לזו של הפרות שעברו אירוע קליני.

בחלק ב' של הפרק הראשון של המחקר נאסף מידע מ  1357מקרים של דלקות עטין קליניות בשני משקים
מסחריים בשפלה הדרומית .המידע נאסף ע"פ  5שנים בין נובמבר  2005לאוקטובר  .2010המידע נמסר לנו
באדיבות המעבדה הארצית למחלות העטין (מאל"ה) של מועצת החלב בקיסריה ע"י דר' עדין שווימר ,לאחר
ששני מרכזי הרפתות נתנו הסכמתם לכך .תנובת החלב הממוצעת ל  305ימי חליבה של הפרות בניסוי הייתה
 11,644ק"ג חלב לשנה .ממוצע ספירת תאים סומאטים (סת"ס) בעדרים הייתה  251,000תאים למ"ל חלב.
הפרות שוכנו בסככות לכיש כמקובל ברפת הישראלית וחולקו לקבוצות ע"פ מס' תחלובה ,הפרות הוזנו במנה
קולית מאוזנת ונחלבו  3פעמים ביום .ניתור בקטריולוגי של גורמי הדלקת נעשה ע"י המעבדה המרכזית בקיסריה
מדוגמאות חלב שנשלחו ע"י המשקים ,כפי שיפורט בהמשך .באמצעות מערכות "אפימילק" של חברת צח"מ

אפיקים אספנו נתוני חלב ,מוליכות חלב ,ונתוני פדומטריה אשר אפשרו לנו להגדיר את מועד האירוע הקליני
ביחס למועד הייחום (וההזרעה) הסמוך לפני האירוע.
הגדרת המקרים
הסקר מבוסס על אירועי דלקות עטין קליניות אשר הובילו את המשקים לקחת דגימות חלב מיד עם זיהוי אירוע
קליני ושלחו הדגימות למעבדת מאל"ה בקיסריה .ארבעה קריטריונים גרמו להוצאת פרות מהסקר .א .אפיון
בקטריולוגי – דלקת עטין קלינית אשר החיידק שבודד בה לא היה מסוג  E. coliאו שלא התקבל בידוד יחיד
של  E. coliלא הוכנסה לניתוח .ב .מחזוריות תקינה – פרות אשר לא הראו ,על פי נתוני פדומטריה ,לפחות שני
מחזורים עוקבים במרווח של  18-25ימים לפני האירוע הקליני (למשל רוב הפרות שנדבקו בחודש הראשון
לאחר ההמלטה ועדיין לא הציגו מחזוריות) לא הוכנסו לניתוח .ג .העדר נתונים עקב יציאה מהרפת זמן קצר
לאחר התרחשות הדלקת .ד .פרות הרות שהאירוע הקליני התרחש כאשר היו מעל  100ימי הריון .הסיבה לכך
היא שככל שמתקדם ההריון הפרשת פרוגסטרון שיליתית הולכת ועולה ולכן התלות בגוף הצהוב יורדת .מתוך
סה"כ האירועים שנבדקו נלקחו לניתוח שני סוגי אירועים( .א) פרות מחזוריות שהתרחשו בתחום הזמן שבין
יום  5ליום  15לאחר הייחום .הסיבה לכך היא כי אירוע המתרחש לפני יום  5לא ישרה ניוון גוף צהוב (עקב
הפרשה מסיבית של  )PGF2αמכיוון שהגוף הצהוב אינו רגיש לניוון לפני יום  5במחזור .אירוע המתרחש
לאחר יום  15במחזור ,גם אם יושפע הגוף הצהוב מהאירוע הקליני לא יהיה ניתן להבחין בקיצור מחזור עקב
התהליך הטבעי של ניוון הגוף הצהוב המתחיל ביום  17-18למחזור .כאמור ,רק האירועים שבין יום  5ליום 15
במחזור ,במידה ויישרו ניוון גוף צהוב ,נוכל להבחין בביטוי העניין בהופעת מחזור מקוצר( .ב) פרות מוזרעות
לפני או אחרי בדיקת הריון .פרות הרות שנדבקו בחיידק והופיעו עם דלקת עטין אקוטית עלולות להפסיק הריון
עקב ניוון גוף צהוב .חזרה למחזוריות של פרות הרות או פרות מוזרעות לפני בדיקת הריון שנקשרה להתרחשות
אירוע נבחנה בסקר .בדומה לפרות מחזוריות ,לא נכללו בסקר פרות מוזרעות שנדבקו והופיעו עם דלקת עטין
קלינית עד יום  5לאחר ההזרעה ,מכיוון שהגוף צהוב אינו מתנוון בעקבות עלייה בהפרשת פרוסטגלנדינים
בתקופה זו .הסיבה לכך היא שככל שמתקדם ההריון הפרשת פרוגסטרון שיליתית הולכת ועולה ולכן התלות
בגוף הצהוב יורדת .לכל הפרות בסקר נלקחו נתונים בסיסיים שכללו מס' תחלובה ,ימים בתחלובה ,סטטוס
רבייתי ,מס' דרישות לפני האירוע ,רמות תאים סומאטים בתחלובה ותנובת חלב .כמו כן ,נלקחו נתונים של
מועדי הייחום הסמוכים לאירוע הקליני  -לפניו ואחריו ,וכן תיעוד השינוי בתנובת החלב לפני ,במהלך ובתום
האירוע הקליני ,ששימש כקריטריון לדרגת החומרה של האירוע (במונחים של ירידת יצרנות).

ציור מס'  .5דוגמה לפרה עם אירוע דלקת עטין קלינית ביום  140בתחלובה  -גרף תחלובה לפרה המציגה
מחזוריות תקינה ,ביום  140בתחלובה 11 ,ימים לאחר הזרעה שנייה הפרה עברה דלקת עטין קלינית אקוטית
 .ניתן לראות שינויים אופייניים במשתנים הבאים :ירידה בריכוז לקטוז בחלב (קו צהוב) ביום E. coliמחיידק
האירוע ,ירידה בפעילות הצעידה (קו ירוק) ,עלייה במוליכות החלב (קו אדום) ,עלייה ביחס שומן לחלבון בחלב
(קו ורוד) וירידה משמעותית בתנובת החלב (קו כחול) .משמעות הריבועים בתחתית הגרף מצוינת בציור
למעלה.

לאחר סינון פרות לא ראויות לניתוח ,נותרו  201פרות עם אירוע קולי ברי בדיקה .מתוך פרות אלה רק 11
פרות המהוות רק  5.5%מכלל הפרות ,הראו ייחום תוך  8ימים לאחר יום האירוע הקליני שהושרה על ידי קולי.
כלומר ניתן לייחס לפרות אלה ניוון גוף צהוב שהושרה על ידי האירוע .בנוסף ,רק  5פרות מתוך  201פרות
( )2.5%הציגו ייחום תוך  8ימים מהתרחשות אירוע קליני וגם הציגו מחזור קצר מ  17יום או ארוך מ  26יום.
כלומר יתכן וקשור לניוון גוף צהוב מושרה על ידי האירוע הקליני .כלומר ,ניתן להגיע למסקנה כי הסיבה
לפוריות נמוכה של פרות שהציגו אירוע קליני מושרה על ידי קולי אחרי הזרעה קשור להשפעה של האירוע
ישירות על העובר ברחם ולא על ניוון מוקדם של הגוף הצהוב אשר מוביל להפסקת ההיריון.
לסיכום ,ממצאי חלק זה של תכנית המחקר שוללים את האפשרות שדלקת עטין מנוונת את הגוף הצהוב כגורם
ראשוני המביא להפסקת הריון .יתכן ותופעה זו נגרמת כתוצאה מטיפול בתרופות  NSAIDאשר מדכאים
הפרשת  ,PGFα2ובכך נמנע ניוון לא רצוי של הגוף הצהוב.

פרק שני של תכנית המחקר :השפעת דלקת עטין מושרית על ידי חיידקי סטרפטוקוקוס על
תפקודי רבייה
בפרק השני של תכנית המחקר הרחבנו את הבדיקה לדלקות תת-קליניות שנגרמות ספציפית על ידי חיידקי
סטרפטוקוקוס .בניגוד לדלקות קליניות קצרות הנגרמות ע"י חיידקי קולי ,אלה הנגרמות ע"י חיידקי
סטרפטוקוקוס מאופיינות לרוב במופע תת-קליני כרוני ,הכולל ספירת תאים סומטיים (סת"ס) גבוהה וממושכת
הדועכת באיטיות רבה ועלולה להמשך שבועות רבים .נמצא כי ב 18% -מהמקרים אירוע כזה נמשך מעל ל
 100ימים .ההתבטאות הקלינית אם תתרחש לאחר הדבקה בסטרפ' תהיה לרוב ברמה קלה-בינונית .מחקרים
שנעשו לאחרונה בקבוצה שלנו על ידי לבון וחובריו בשנת  2010ו 2011 -הראו כי ב  30%מהפרות הסובלות
מדלקת עטין תת-קלינית (הנובעת מהדבקות בחיידקים גרם חיוביים שונים כולל חיידקים מינוריים מקבוצת

 )CNSהתרחש ביוץ דחוי כתוצאה משיא  LHנמוך או מעוכב ,הנובע מהפרשת אסטרדיול נמוכה מהזקיק
הפראובולטורי .תופעה זו אינה מאפשרת משוב חיובי של הסטרואיד על הפרשת  .GnRHרמות הפרוגסטרון
במחקרים אלה לא נבדלו בין הפרות .עד כה לא נבחנה באופן ספציפי אופן הפגיעה של חיידקי סטרפ' בתגובות
רבייה.
חשיבות המחקר הנוכחי נובעת מניסוי קודם שהראה ירידה (אך לא פגיעה טוטלית) באחוז העוברים ששרדו
בפרות עם דלקות עטין שנגרמו מחיידקים שונים ,וזאת בניגוד לפרות הנגועות בסטרפ' שהציגו פגיעה מוחלטת
בהתפתחות עוברית .כלומר ,אף לא אחד מהעוברים בניסוי זה שנלקח מפרה שנדבקה בסטרפ' המשיך להתפתח.
אולם מחקר זה התבצע בהיקף קטן ורק  in vitroולכן יש מקום לבדוק את השפעת חיידקי סטרפ' הן מבחינה
אפידמיולוגית והן בחיה השלמה.
על כן מטרת המחקר הייתה לבדוק השפעת דלקות עטין הנגרמות ע"י חיידקי סטרפטוקוקוס על פוריות פרות
ותגובות רבייה.
תכנית המחקר כללה  2חלקים .החלק הראשון עסק בסקר אפידמיולוגי שהתקיים בשתי רמות .ברמה אחת
נאספו נתונים מספר העדר בקרב כל הפרות בארץ שנמצאה אצלן נגיעות בחיידקי סטרפ' בתקופה שקדמה
להזרעה ועד בדיקת הריון .איסוף הנתונים נערך בשיתוף עם דר' יניב לבון מהתאחדות מגדלי בקר לבדיקת
המשתנים הרלוונטיים למחקר .ברמה השנייה נבחנו אירועים ספציפיים של הדבקות בחיידקי סטרפ' שהתרחשו
בשני משקים קיבוציים בארץ וזוהו במע בדות 'מאלה' למחלות עטין של מועצת החלב בקיסריה .אירועים אלה
אוחדו עם נתוני 'נועה' ו'אפימילק' הספציפיים לכל פרה ,ונבחנו פרמטרים כמו אורך מחזורי ייחום ,מחזוריות
תקינה ועוד .בחלק השני של המחקר איתרנו מספר פרות נגועות בסטרפ' שלא היו מוזרעות .פרות אלה סונכרנו
ובעזרת השוואה לקבוצת ביקורת לא נגועה אנו עוקבים אחר משתנים רביתיים לאורך מחזור הייחום כמו ריכוזי
פרוגסטרון בפלסמה ,מאפייני פאזה לוטאלית ועוד .החלק השני של המחקר לא הסתיים ולכן ידווח בדו"ח השנתי
הבא.
כחלק משיטות העבודה נעשה שימוש במאגרי מידע של "ספר העדר" ,בתכניות "נועה" ו"אפימילק" ,ביצענו
סנכרון פרות עם  PGFו ,GNRH -נלקחו דגימות דם לבדיקת פרוגסטרון ,תעשה בדיקת ריכוזי פרוגסטרון
בעזרת קיט  ,RIAומעקב אחר פעילות שחלה בעזרת מכשיר אולטרהסאונד נייד.

חלק א' :סקר אפידמיולוגי ארצי
הנתונים מבוססים על  99,894תחלובות בין השנים  2011-2013בכל הארץ 68,042 :בריאות 5736 ,נגועות
בא .קולי 3349 ,נגועות בסטרפ' 5731 ,נגועות במיקרוקוקים ו  17,036ללא ממצאים בקטריולוגיים .גרפים
מספר  1-4מציגים את הנתונים הבאים :אחוז התעברות מהזרעה ראשונה ,אחוז התעברות מהזרעה ראשונה ועד
הזרעה חמישית ,שיעור הרות וממוצע ימי הריק .אחוזי ההתעברות מהזרעה ראשונה (ציור מס'  )1ומהזרעה
ראשונה עד לחמישית (ציור מס'  )2הציגו מגמה דומה בה נצפה הבדל של כ 15% -בין הבריאות לנגועות ,אך
ללא הבדל משמעותי בין סוגי החיידקים .ניתן לראות שמבחינת אחוז פרות הרות (ציור מס'  )3יש הבדל מובהק
ומשמעותי ) (P<0.05בין פרות נגועות לבריאות ,כאשר שיעור ההרות הנמוך ביותר נצפה בקבוצת הפרות
הנגועות בסטרפ' ( )68%והוא נבדל באופן מובהק ) (P<0.05משאר הפרות הנגועות .מהפרות נגועות בא .קולי
היו עם שיעור התעברות של  ,71%מהפרות נגועות במיקרוקוקים התעברו  ,76%מהפרות ללא ממצאים
התעברו  78%ומהבריאות  .83%מבחינת ימי הריק (ציור  )4התקבל הבדל משמעותי ) (P<0.05בין הנגועות
לבריאות של כ  15-20ימים ,אך כמעט זהה בין הקבוצות הנגועות בחיידקים שונים.
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ציור מספר  :1אחוז התעברות מהזרעה ראשונה -אחוז הפרות שהתעברו מהזרעה ראשונה מסך כל הפרות שהוזרעו
בכל קבוצה .הקבוצות מחולקות לפי סוג הנגיעות הבקטריאלית בעטין .באותיות מעל העמודות -תוצאות מבחן דאנקן-
קבוצות בעלות אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק ) . (P<0.05על העמודות -מספר הפרות בכל קבוצה.
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ציור מספר  :2אחוז התעברות מהזרעה ראשונה עד הזרעה חמישית -אחוז הזרעות מעברות מסך כל
ההזרעות ,עד הזרעה חמישית כולל בכל קבוצה .הקבוצות מחולקות לפי סוג הנגיעות הבקטריאלית בעטין.
באותיות מעל העמודות -תוצאות מבחן דאנקן -קבוצות בעלות אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק ).(P<0.05
על העמודות -מספר ההזרעות בכל קבוצה.
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ציור מספר  :3שיעור הרות -אחוז הפרות שהתעברו עד  250ימים בתחלובה ,מסך הפרות בכל קבוצה .הקבוצות
מחולקות לפי סוג הנגיעות הבקטריאלית בעטין .באותיות מעל העמודות -תוצאות מבחן דאנקן -קבוצות בעלות אותיות
שונות נבדלות זו מזו באופן מובהק ) .(P<0.05על העמודות -מספר הפרות בכל קבוצה.
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ציור מספר  :4ימי ריק -ממוצע ימי הריק בכל קבוצה .הקבוצות מחולקות לפי סוג הנגיעות הבקטריאלית בעטין.
באותיות מעל העמודות -תוצאות מבחן דאנקן -קבוצות בעלות אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק ).(P<0.05
על העמודות -מספר הפרות שהתעברו בכל קבוצה.

חלק ב' :סקר אזורי מפורט
כניסה למחזוריות
הפרות חולקו ל  2קבוצות לבדיקת השפעת החיידק על מועד הכניסה למחזוריות :פרות בריאות (פרות עם סת"ס
נמוך מ 200000-בביקורות חלב בתחלובה הנבדקת )n=274 ,ופרות נגועות .קבוצת ה"נגועות" חולקה ל2-
תת-קבוצות – ( )1פרות שנדבקו לפני הכניסה למחזוריות ( )n=293ו ( )2פרות שנדבקו לאחר הכניסה
למחזוריות ( .)n=130קבוצת הביקורת נכנסו למחזוריות ביום  60בממוצע ,כאשר הפרות שנדבקו לאחר
הכניסה למחזוריות הציגו מחזוריות ביום  52ואילו הפרות שנדבקו לפני הכניסה למחזוריות הציגו מחזוריות
ביום  82לאחר ההמלטה (ציור מס'  .)5כל שלושת הקבוצות נבדלות באופן מובהק ) (P<0.05זו מזו .ציור מס'
 6מציג את אחוז הפרות המחזוריות בשלושת הקבוצות עד  120יום בתחלובה .ניתן לראות פגיעה ברורה באחוז
הפרות שנכנסו למחזוריות בפרות שנדבקו בחיידק בשלב מוקדם של התחלובה ,לפני כניסה למחזוריות .ניתן
לראות כי בכל אחד מהימים שנבדקו ,בפרות שנדבקו מוקדם (לפני מחזוריות) נצפה אחוז נמוך של פרות
מחזוריות .אפילו ב  120יום למרות צמצום הפער ,עדיין שיעור המחזוריות נמוך חסית לבריאות ויחסית גם
לחולות שנדבקו מאוחר (אחרי כניסה למחזוריות; ציור  .)6התוצאות מצביעות על הבדל ניכר גם באחוז הפרות
שקיבלו טיפול לכניסה למחזוריות בעקבות חוסר תאנה ,כמתואר בציור מס'  29%( 7בפרות שנדבקו מוקדם,
 15%בקבוצת הביקורת ו 19%-בפרות שנדבקו אחרי כניסה למחזוריות).
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ציור מספר  :5כניסה למחזוריות -כל עמודה מציגה את היום הממוצע בו הופיעה מחזוריות תקינה בכל קבוצה .הקבוצות
מחולקות לפי מועד ההדבקה בחיידק ביחס להופעת המחזוריות .באותיות מעל העמודות -תוצאות מבחן דאנקן -קבוצות
בעלות אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק ) .(P<0.05על העמודות -מספר הפרות שהתעברו בכל קבוצה.

100%

75%

50%

25%
אחרי מחזוריות

לפני מחזוריות

בריאה

0%
120

100

90

30

60

ציור מספר  :6אחוז פרות מחזוריות -כל עקומה מציגה את אחוז הפרות בכל קבוצה שהציגו מחזוריות תקינה ,נכון ליום
הנבדק .הקבוצות מחולקות לפי המועד בה נדבקה בחיידק.
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ציור מספר  :7אחוז פרות שטופלו לכניסה למחזוריות -ציור זה מציג את אחוז הפרות שקיבלו טיפול רפואי בגלל שלא
הציגו מחזוריות תקינה בזמן הרצוי .הקבוצות מחולקות לפי מועד ההדבקה בחיידק ביחס לכניסה למחזוריות .על העמודות-
מספר הפרות שהתעברו בכל קבוצה.

אחוזי התעברות ,מספר הזרעות וימי ריק
אחוזי התעברות מהזרעה ראשונה מוצגים בציור  .8ניתן לראות הבדל מובהק ) (P<0.05של  14%בין הפרות
שנדבקו בחיידק לפני הזרעה ראשונה לקבוצת הבריאות .פגיעה חמורה יותר התרחשה בפרות שנדבקו בחיידק
לאחר הזרעה ראשונה .בקבוצה זו התעברו מהזרעה ראשונה כ 3%-בלבד .יש להתייחס בזהירות רבה לנתון
זה ,כיוון שבקבוצה זו  59פרות בלבד .אין לנו הסבר לסיבה או הסיבות לשיעור התעברות כה נמוך בפרות
שנדבקו בסטרפ' אחרי הזרעה ראשונה ,שכן הקבוצות לא נבדלו ביניהן במספר תחלובה ,תנובת חלב ,ציון גופני,
עונת הזרעה והיסטוריה רפואית של מחלות המלטה ,כל אלה גורמים הידועים בהשפעתם השלילית על אחוזי
התעברות .מבחינת שיעור הרות כללי התקבלה מגמה דומה ,בה מספר הפרות שהתעברו מתוך סך הפרות בכל
קבוצה היה נמוך בכ 16%-בפרות שנדבקו בסטרפ' לפני הזרעה ראשונה לעומת פרות הביקורת (ציור 80% ,9
בהשוואה ל  . (P<0.05 ;96%גם פה נפגעה קבוצת הפרות הקטנה שנדבקה לאחר הזרעה ראשונה בצורה
החמורה ביותר .בקבוצה זו התעברו  56%בלבד מהפרות ) .(P<0.05גם מספר הזרעות להתעברות בפרות
שנדבקו אחרי הזרעה היה גבוה ביחס לבריאות או פרות שנדבקו לפני הזרעה (ציור  .(P<0.05 ,10הפרות
בקבוצה זו נזדקקו בממוצע לכמעט  5הזרעות לעומת  2.5בשאר הקבוצות הנגועות ו 2.25 -בפרות הבריאות.
יש לחזור ולהדגיש כי קבוצה זו קטנה ויש לשקול תוצאות אלו בזהירות מתבקשת .מבחינת ימי המנוחה לא
התקבל הבדל משמעותי בין הקבוצות השונות (ציור  .)11מועד ההזרעה הראשונה בקבוצת הפרות שנדבקו
אחרי הזרעה ראשונה ,הקבוצה שנפגעה בצורה המשמעותית ביותר בכל המדדים האחרים ,דווקא היה המוקדם
ביותר בהשוואה לקבוצות האחרות .בימי הריק נמצאה הארכה של כ 10-ימים בפרות שנדבקו לפני הזרעה
ראשונה אולם הבדל זה לא נבדל מימי ריק של הפרות הבריאות (ציור  .)12הארכה משמעותית של ימי הריק
נרשמה בקבוצת הפרות שנדבקו לאחר הזרעה ראשונה ).(P<0.05
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ציור מספר  :8אחוז התעברות מהזרעה ראשונה לפי מועד ההדבקה -ציור זה מציג את אחוז הפרות שהתעברו מהזרעה
ראשונה בכל אחת מהקבוצות .הקבוצות מחולקות לפי מועד ההדבקה בחיידק ביחס להזרעה ראשונה .באותיות מעל
העמודות -תוצאות מבחן דאנקן -קבוצות בעלות אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק ) .(P<0.05על העמודות-
מספר הפרות בכל קבוצה.
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ציור מספר  :9שיעור הרות לפי מועד ההדבקה -ציור זה מציג את אחוז הפרות ההרות בכל אחת מהקבוצות .הקבוצות
מחולקות לפי מועד ההדבקה בחיידק ביחס להזרעה ראשונה .באותיות מעל העמודות -תוצאות מבחן דאנקן -קבוצות בעלות
אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק  .(P<0.05על העמודות -מספר הפרות בכל קבוצה.
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ציור מספר  :10מספר ההזרעות שנדרשו להתעברות לפי מועד ההדבקה -ציור זה מציג את מספר ההזרעות הממוצע
שנדרשו להתעברות בכל אחת מהקבוצות .הקבוצות מחולקות לפי מועד ההדבקה בחיידק ביחס להזרעה ראשונה .באותיות
מעל העמודות -תוצאות מבחן דאנקן -קבוצות בעלות אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק ) .(P<0.05על
העמודות -מספר הפרות שהתעברו בכל קבוצה.
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ציור מספר  :11מספר ימי המנוחה לפי מועד ההדבקה -ציור זה מציג את מספר הימים הממוצע עד להזרעה הראשונה
בכל אחת מהקבוצות .הקבוצות מחולקות לפי מועד ההדבקה בחיידק ביחס להזרעה ראשונה .באותיות מעל העמודות-
תוצאות מבחן דאנקן -קבוצות בעלות אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק ) .(P<0.05על העמודות -מספר הפרות
בכל קבוצה.
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ציור מספר  :12מספר ימי הריק לפי מועד ההדבקה -ציור זה מציג את מספר הימים הממוצע עד להזרעה מעברת בכל
אחת מהקבוצות .הקבוצות מחולקות לפי מועד ההדבקה בחיידק ביחס להזרעה ראשונה .באותיות מעל העמודות -תוצאות
מבחן דאנקן -קבוצות בעלות אותה האות אינן נבדלות זו מזו באופן מובהק ) .(P<0.05על העמודות -מספר הפרות
שהתעברו בכל קבוצה.

אורך מחזורים
לחישוב אורך המחזורים חושבו המרווחים בין שני ייחומים עוקבים רק בייחומים שקדמו להזרעה הראשונה
ע"מ לנטרל השפעות של התעברות וספיגת עוברים על משך המחזור .בעקבות תופעה של ייחומים מוקדמים של
עד  20יום בתחלובה ,אשר אחריהם לא נצפה ייחום עוקב סדיר ,הוצאו ייחומים מסוג זה מהניתוח .פרות שלא
הראו ייחומים עד להזרעה הראשונה למעשה לא נכללו בחישוב אורכי המחזור .כך לדוגמה פרה אשר הייתה
בייחום ביום  15ולאחריו רק ביום  90בו היא גם הוזרעה ,לא נכללה בחישוב זה .אורכי המחזור חולקו ל 5
קטגוריות :מחזור קצר ( 17- 3ימים) ,מחזור תקין ( 18-25ימים) ,מחזור ארוך ( 26-35ימים) ,מחזור כפול
( 36-50ימים) ומחזור ארוך מאד (מעל  50ימים) .לאחר חלוקה זו נבדקה פרופורציית המחזורים לפי קטגוריות
בכל אחת מהקבוצות (ע"פ מועד ההדבקה) והיא מתוארת בטבלה מס'  .2לפי הממצאים בטבלה מס'  ,2בפרות
הנגועות בחיידק ישנה ירידה של כ 20-30% -באחוז המחזורים התקינים ,ועלייה במספר המחזורים הקצרים
והארוכים ,עם נטייה יותר לכיוון מחזורים קצרים.
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ציור מספר  :13התפלגות המרווחים בין הייחומים -לכל אחת מהקבוצות ,פרות שנדבקו לפני הכניסה למחזוריות ופרות
הביקורת ,חושבו המרווחים בין הייחום הראשון לשני ובין השני לשלישי .סך המרווחים שחושבו בכל קבוצה חולקו לפי
אורכם וחושבה פרופורציית המרווחים בכל אורך שהתקבל מתוך סך המרווחים בכל קבוצה .ניתן לראות ירידה משמעותית
באחוז המחזורים בכל אחד מהמרווחים הנחשבים לתקינים (בין  18-35ימים).

חלק ג' :ריכוזי פרוגסטרון בפרות שנדבקו בסטרפ'
בניסוי השתתפו סה"כ  10פרות 5 .נגועות בחיידק ו  5פרות ביקורת בריאות או נגועות במיקרוקוקים .מתוך
קבוצת הביקורת פרה אחת ( )3410הוצאה מהניסוי לאחר שהציגה מספר ייחומים במהלך הניסוי ,פרות

הביקורת הציגו עלייה ברמת הפרוגסטרון עד יום  18 - 14וירידה לרמה בזאלית ביום  ,21 - 18המעידה על
ניוון הגוף הצהוב וסיום המחזור בזמן נורמלי (ציור מספר  ,13עקומה עליונה) .פרות ביקורת הציגו אורך מחזור
נורמלי של  22.2ימים .קבוצת הנגועות נחלקה לשתי תת-קבוצות 3 .מתוך  5פרות סטרפ' הציגו פרופיל
פרוגסטרון דומה לביקורת עד יום  18אך המשיכו להראות רמות גבוהות של פרוגסטרון גם ביום  ,24היום
האחרון בו נלקחו דגימות הדם (ציור  13עקומה תחתונה) 2 .פרות מתוך השלוש הציגו ייחום לאחר  28ימים
והשלישית לא הציגה ייחום עוקב כלל נכון ל  35ימים לאחר הייחום של תחילת הניסוי (עקומה תחתונה).
לסיכום ,לעומת מחזור תקין בכל פרות הביקורת בשלוש מתוך חמש פרות סטרפ' ( )60%נצפה עיכוב במועד
הלוטאוליזה והתארכות מחזור הייחום .יש לציין כי לשתיים מפרות הביקורת ( 3914ו  )7278ולפרה אחת
מהנגועות ( )7338נמצאה נגיעות של מיקרוקוקים באחד הרבעים.

.
ציור מספר  :14ריכוזי הפרוגסטרון לפי ימים מתחילת המחזור -ריכוזי הפרוגסטרון בדגימות דם שנלקחו כל 3-4
ימים מהופעת הייחום לאחר סינכרון .בציור העליון פרות הביקורת ( ,)n=4בציור האמצעי פרות נגועות

שהציגו מחזור תקין ( )n=2ובתחתון פרות נגועות שהציגו מחזור ארוך ( .)n=3בפרות אלו נמצאו ריכוזי
פרוגסטרון גבוהים גם  24ימים לאחר הייחום .לפרה מס'  7303לא נלקחה דגימת דם  21ימים לאחר
הייחום ,אך היא הופיעה בייחום לאחר  22ימים .לכן ניתן להניח שהתרחשה לוטאוליזה לאחר  18ימים.

דיון ומסקנות
עבודה זו מצאה פגיעה בתגובות רבייה בעקבות דלקת עטין שנגרמה כתוצאה מהדבקה בחיידקי סטרפטוקוקוס.
מצאנו כי הדבקה מוקדמת בחיידק סטרפ' מביאה לדחיית הופעה של מחזוריות התקינה בכ 20-ימים ,מכ60-
ימים לאחר ההמלטה לכ 80-ימים לאחר המלטה .זהו ממצא חשוב בהתחשב בעובדה שרוב אירועי ההדבקה
בסטרפ' מתרחשים בתחילת התחלובה .לפי עבודה של  Croweוחובריו ( ,)2014ביוץ ראשון מתרחש בממוצע
כבר כ 15-ימים מההמלטה בפרות חלב ולרוב יהיה ביוץ שקט (ללא התנהגות ייחומית) והמרחק לייחום העוקב
יהיה לרוב קצר מהרגיל .אולם כאשר ממחשבים כניסה למחזוריות סדירה ,כלומר לפחות  2ייחומים עוקבים
בפרק זמן של כ  18-25ימים ,על סמך פידומטריה ,מתקבלים ערכים גבוהים הרבה יותר .לדוגמא ,עבודה של
זהבי וחובריו ( ,) 2014שבדקה השפעת גורמים שונים על כניסה למחזוריות בשיטה זו ,מצאה כי החזרה
למחזוריות התרחשה בין  47-60ימים בקבוצות שונות ,בדומה לקבוצת הביקורת וקבוצת הפרות שנדבקו מאוחר
בעבודה זו .בעבודה של זהבי נמצא גם כי דלקת עטין תת-קלינית לבדה (ללא קשר לחיידק ספציפי) אינה דוחה
כניסה למחזוריות .כלומר העבודה הנוכחית מראה כי להדבקה בסטרפ' באופן ייחודי יש השפעה חריפה יותר על
דחיית מועד כניסה למחזוריות בהשוואה לדלקות תת קליניות ללא שיוך לחיידק .גורמים אחרים שנבדקו כגון
מחלות מטבוליות ,מחלות רחם ,מצב גופני וכדומה ,הביאו לדחיית הופעת המחזוריות עד לא יותר מ 60-ימים.
ממצא זה נתמך גם בעבודה של  Morrisוחובריו ( )2009שבדקה השפעה של צליעות ,מצב גופני נמוך וסת"ס
גבוה על ביוץ בפרות בתחילת התחלובה ומצאה השפעה שלילית משמעותית של סת"ס גבוה (מעל )100,000
רק בשילוב עם צליעה .סת"ס גבוה בפני עצמו לא גרם לפגיעה במועד הביוץ לאחר ההמלטה .מלבד העלייה
במספר הימים הממוצע עד להופעת מחזוריות תקינה ,ניתן לראות ירידה משמעותית באחוז הפרות המחזוריות
עד  100ימים .בדיקת אורכי המחזור בתקופה זו העלתה כי בפרות הנגועות בסטרפ' בתחילת התחלובה מציגות
 20%פחות מחזורים באורך תקין ( )18-25ימים מאשר פרות בריאות ויותר מחזורים קצרים או ארוכים .זוהי
עדות נוספת לשיבוש המחזוריות בתקופה הקודמת להזרעה הראשונה בפרות הנגועות בסטרפ' .חשיבות נתונים
אלו נובעת מכך שככל שמספר הייחומים הקודמים להזרעה עולה כך עולה אחוז ההתעברות ( Thatcher et.
.)al, 1973
לא נמצא הבדל משמעותי בין פרות נגועות לבריאות מבחינת ימי המנוחה .הסיבה לכך היא שימי המנוחה תלויים
בעיקר במדיניות ההזרעות של המשקים .לרוב פרה שלא הציגה מחזוריות תקינה עד כ 70-ימים מההמלטה
תבדק ע"י וטרינר ,תטופל בהתאם ותוזרע אם תדרוש .גם ללא טיפול וטרינרי ,פרה הנמצאת כ 100-ימים
בתחלובה תוזרע בייחום ,גם אם לא היו לה דרישות קודמות .ממצא חשוב שנמצא בעבודה הנוכחית הראה שפי
 2יותר פרות מהקבוצה שנדבקה מוקדם ,נזדקקו לטיפול וטרינרי על מנת להיכנס למחזוריות תקינה.
שיעורי התעברות הן בסקר הארצי והן בסקר האזורי המפורט העידו על ירידה ברורה באחוזי פרות הרות ,ואחוזי
התעברות מהזרעה ראשונה והתעברות מהזרעה  1-5בכל הפרות הנגועות בחיידק סטרפ' ביחס לבריאות .הסקר
הארצי לא מצא הבדלים בשיעורי התעברות בין פרות הנגועות בחיידקים שונים אך מצא שבפרות הנגועות
בסטרפ' היה שיעור הרות הנמוך ביותר בהשוואה לבריאות ולפרות שנדבקו בחיידקים אחרים .כלומר אחוז גדול
יותר של פרות סטרפ' לא הצליחו להתעבר והגדילו בכך את הסיכוי שלהן לצאת מהעדר .לפרות הנגועות בסטרפ'
היה שיעור הרות נמוך בכ  3%מפרות הנגועות בא .קולי ,חיידק הגורם לרוב לדלקות קליניות ובכ  8%בהשוואה
למיקרוקוקים ,חיידקים גרם חיוביים הגורמים גם הם לרוב לדלקת עטין תת קלינית בדומה לסטרפ' .יש לזכור
את מגבלת הסקר הארצי בו הפרות שנמצאו כנגועות בסטרפ' הן פרות שהוחלט לדגום אותם בעקבות אירוע
קליני או עלייה בסת"ס בביקורת חלב .בפרות שנדגמו בעקבות עלייה בסת"ס ,לא ניתן לדעת בוודאות מה הגורם
לדלקת ללא דיגום ארבעת הרבעים וביצוע בדיקת  )California Mastitis Test( CMTלמציאת הרבע/ים

בהם יש ריבוי תאים סומאטיים .כמו כן איכות וסטריליות הדגימה תלויות במיומנות הרפתנים .הנחה זאת
התחזקה בבדיקה הפרטנית של פרות שהוגדרו כנגועות בסטרפ' אך בבדיקה מעמיקה על פי גרף התחלובה נמצא
כי הסיבה לשליחת הדוגמא וגורם הדלקת היה אחר .מהסקר המפורט עולה שהקבוצה שככל הנראה נפגעה באופן
החמור ביותר מבין כל הפרות הנגועות היא קבוצת הפרות שנדבקה בחיידק לאחר הזרעה ראשונה .בקבוצה זו
היה מספר קטן יחסית של פרות ,כצפוי בדלקות עטין הנגרמות ע"י חיידק הסטרפטוקוקוס המאופיינות בדרך
כלל בהדבקה בתחילת התחלובה .מתוך  67פרות בקבוצה זו רק כ 55%-התעברו ,לעומת  80%בחולות שנדבקו
מוקדם ו 96%בביקורת .ממוצע ההזרעות להתעברות בקבוצה זו היה גבוה פי  2בערך מאשר בפרות החולות
האחרות ובפרות הביקורת (שלא נבדלו זו מזו) ועמד על כמעט  5הזרעות .תמונה דומה התקבלה בחישוב ימי
הריק .פרות הביקורת לא נבדלו מהפרות הנגועות ונעו סביב  140-155ימי ריק .קבוצת הפרות שנדבקה מאוחר
התעברה בממוצע רק לאחר  221ימים .נתון זה ומספר ההזרעות להתעברות נלקחו מ  33פרות בלבד ויש
להתייחס אליהם בזהירות .עם זאת ההבדלים בכל המדדים היו גדולים מאד ואפשר שהפגיעה החמורה בפרות
שנדבקו לאחר תחילת ההזרעות מעידה על פגיעה בעובר המתפתח .הסיבה לפגיעה זו לא ברורה ודורשת מחקר
נוסף.
בעבודה זו לא נמצא הבדל בריכוזי הפרוגסטרון באמצע הפאזה הלוטאלית בין פרות נגועות לפרות לא-נגועות,
כלומר הגוף הצהוב מפריש כמויות תקינות של פרוגסטרון .הממצאים נתמכים בעבודה של  Morrisוחובריו
( )2013שמצאה שאין הבדל ברמות הפרוגסטרון בפרות עם סת"ס גבוה (מעל  )100,000לעומת פרות עם
סת"ס נמוך (מתחת ל .)100,000אולם ,התוצאות מעידות על שיבוש המועד הנורמלי של ניוון הגוף הצהוב
בפרות סטרפ' ב  3מתוך  5הפרות הנגועות ,שבאה לביטוי בתקופה לוטאלית ארוכה מהרגיל .מסיבה לא ידועה
לא היה ניוון במועד של הגוף הצהוב .מעניין לציין כי בפרות בהן נצפתה פאזה לוטאלית ארוכה בתחילת
התחלובה ,נרשמה ירידה משמעותית באחוזי ההתעברות ( .)Ranasinghe et al., 2011חשוב לציין ש  3מתוך
 9הפרות בניסוי נמצאו כנגועות במיקרוקוקים .שתיים מהן בביקורת -הציגו מחזור תקין ,אחת מהן נגועה
שהציגה מחזור ארוך .המיקרוקוקים ידועים כחיידקים הגורמים לרוב לדלקת עטין תת קלינית המאופיינת בעלייה
יחסית מתונה בסת"ס ( .)Lam et al., 1997אולם עבודתם של לבון וחובריו ( )2010מצאה דחייה במועד
הביוץ וירידה בריכוזי הורמונים גונדוטרופיים וסטרואידים בכשליש מהפרות ,בהן פרות הנגועות במיקרוקוקים.
גם בעבודה הנוכחית ,בסקר הארצי נמצאה פגיעה באחוזי התעברות ושיעור הרות בפרות הנגועות במיקרוקוקים.
אולם בעקבות הקושי במציאת פרות מתאימות לביצוע המעקב ההשוואתי הוחלט להשתמש בפרות אלו .פרות
הביקורת הנגועות במיקרוקוקים לא הציגו ריכוזים שונים של פרוגסטרון וההנחה לגבי הפרה הנגועה בסטרפ'
הייתה שהשפעתו של הסטרפ' עולה בעוצמתה על זו של המיקרוקוק.
לסיכום ,עבודה זו מצאה כי פרות הנגועות בחיידק הסטרפטוקוקוס בתחילת התחלובה מציגות מחזוריות תקינה
מאוחרת יותר מפרות בריאות .שיעור המחזורים התקינים בפרות סטרפ' לפני ההזרעה היו נמוכים יותר ופרות
אלו הציגו יותר מחזורים לא נורמליים ,הן קצרים והן ארוכים .הפרות הנגועות הן בעלות סיכויים נמוכים יותר
להתעבר מפרות הנגועות בחיידקים אחרים .הקושי בהתעברות ככל הנראה לא נובע מירידה בתפקוד הגוף
הצהוב .הסיבות לפגיעה במנגנון הרבייה לא ברורות דיין .דרוש מחקר נוסף על מנת לקבוע את מנגנון הפגיעה
ולברר את אופי הפגיעה הספציפי לחיידקי סטרפ' בהשוואה לחיידקים גרם חיוביים אחרים.
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