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תקציר
עומס חום נחשב כאחד הגורמים העיקריים הפוגעים בפוריות של פרות חלב .נתונים מספר העדר מהשנים
האחרונות מעידים כי שיעור ההתעברות של פרות ,מהזרעה ראשונה ,יורד מ 45% -בחורף ,ל 17% -בקיץ ,בפרות
לא מצוננות .במשקים בהם נהוגות מערכות צינון אינטנסיביות במיוחד ,שיעור ההתעברות עולה לסביבות -30
 32%בממוצע .נתונים אלה מראים כי בניגוד לשיפור המרשים של מערכות צינון על ייצור החלב ,קשה לבטל באופן
מלא את ההשפעה השלילית של עקת החום על הפוריות .ידוע כי עומס חום פוגע בזקיקי השחלה ובגופיף הצהוב,
גורם לירידה בהופעה ייחומית ,פוגע בביצית וביכולתה לעבור הבגרה והפריה .גם העובר המתפתח רגיש
לטמפרטורות גבוהות בשלבי החלוקות הראשונות .התבטאות הגנום העוברי (בבקר מתרחשת במעבר בין עובר
בעל -8תאים לעובר בעל -16תאים) העובר רוכש עמידות לחום אשר מגיעה בשלב הבלסטוציסט .על מנת לעקוף
תקופה רגישה זו נעשית השתלת עוברים בפרות אומנות כאשר העובר המושתל הוא בשלב הבלסטוציסט העמיד
יחסית לחום .קיימות מספר גישות נוספות לשיפור פוריות הקיץ אשר חלקן אף מיושמות כיום במשקים ,אך עדיין
לא נמצא פתרון מספק .בהתאם לכך ,קיים צורך בגיבוש גישות חדשות על מנת להתמודד עם בעיה זו ולהעלות
את שיעור ההתעברויות הנמוך בעונות אלו .ההנחה המרכזית של העבודה הנוכחית היא שהשונות הגנטית היא
נתון מפתח לפתרון הבעיה ושעוברי מכלוא יהיו עמידים יותר לעקת חום .מטרות העבודה הן )1( :לבחון האם
עוברי מכלוא עמידים לעקה תרמית ,במידה וכן ( )2לאתר את המכלוא העמיד ביותר .בהתאם לכך ,אנו מצפים
לאתר ,מכלל המכלואים הנבדקים ,עוברי מכלוא אשר עמידים לעומס חום .מעבר למטרות מחקר זה ,מציאת
מכלוא עמיד לעקות תרמיות יאפשר לגבש בעתיד גישה ממשקית-רבייתית לשיפור פוריות הקיץ והסתיו.
מהלך העבודה כלל ייצור עוברי מכלוא עם ביציות שנלקחו מפרות מגזע  .Holsteinביציות אלו עברו הפריה
מלאכותית ( )in-vitro fertilization; IVFעם זרמת פרים מגזעי חלב שאינם ,Brown Swiss ,Jersey :Holstein
 Montbeliarde ,NRF ,Girכביקורת נעשתה הפריה עם זרמת .Holstein
שלב א׳ :תחילה נעשה מעקב אחר יכולת הפרית הגזעים על מנת לאתר מכלוא בעל יכולת הפריה גבוהה יותר
מאשר זה של ה ,Holstein -אשר נוכל להמליץ עליו בעתיד להזרעות בעונת הקיץ .בתחילה נבחנה יכולת ההפריה
של הגזעים  Montbeliarde, Jerseyו .Brown Swiss -שיעור הביציות שעברו הפריה ונמצאו בשלב ה2PN -
)צביעת גרעין עם הצבען  )DAPIהיה כ 30% -ולא נבדל בין הקבוצות ,ככל הנראה עקב אפקט עונתי על הביציות.
בהמשך נבדקה יכולת ההפריה והתפתחות עוברית בעונת החורף ,עם ביציות בעלות איכות טובה ,כאשר שלב
ההפריה נעשה בטמפרטורה גבוהה על מנת לדמות עקת חום פיסיולוגית ) (41.5ºC ,8hאו בתנאים
נורמותרמיים ) .)38.5ºCכביקורת ,נעשתה הפריה עם זרמת  .Holsteinבניסוי זה לא נמצא מכלוא עם שיעור
הפריה גבוה יותר מזה של ה .Holstein -בתנאי נורמותרמיה שיעור ההפריה הממוצע עמד על כ 50% -ואילו
בתנאי עקת חום שיעור ההפריה הממוצע היה כ .40% -בשלב זה לא ניתן היה להמליץ על אף אחד מהגזעים
שנבחנו להזרעות ) (AIעל מנת לשפר את הפוריות הירודה בקיץ וזאת עקב פגיעה במאגר הביציות בשחלה.
שלב ב׳ :לאחר שלא נמצא מכלוא בעל יתרון ביכולת ההפריה ,בחנו את היכולת ההתפתחות העוברית של
המכלואים השונים  Montbeliarde ,Jersey x Holstein( in-vitroו ,)Brown Swiss -בתנאי נורמותרמיה
) .)38.5ºCביום  7לאחר ההפריה נחשפו העוברים המתפתחים לעקת חום של ) (41.5ºC ,8hקבוצת הביקורת,
נשמרה בתנאי נורמותרמיה ) )38.5ºCושיעור העוברים ששרדו נבחן ביום  8לאחר ההפריה .לא נמצא הבדל
בהתפתחות העוברית בין הגזעים ( Montbeliardeו 13.53 ,Holstein -ו  ,9.83%בהתאמה) .כמו כן ,שיעור
ב

העוברים ששרדו את עקת החום לא נבדל בין קבוצות הניסוי Montbeliarde( ,ו 6.83 Holstein-ו,10.16% -
בהתאמה) .בשלב זה לא נמצא עובר-מכלוא עמיד לעומס חום .בעונת הקיץ השנייה נבדקו עוברי מכלוא של שני
גזעים נוספים Gir x Holstein :ו .NRF x Holstein -התקבל יתרון מובהק ) (p<0.05בשיעור ההפריה עבור גזע
ה (52.3%) NRF -ביחס לעוברי ה .(37.7%) Holstein -בהמשך נבחנה עמידות עוברי המכלוא ))NRF x Holstein
לעקת חום נבחנה במודל נוסף .עוברים שהתפתחו לעובר בעל -8תאים ,ביום  3להפריה ,בודדו ונחשפו לעקת חום
) .(41.5ºC, 8hכביקורת ,הודגרו עוברים בעלי  8תאים בתנאי נורמותרמיה ) .)38.5ºCשיעור עוברי המכלוא אשר
התפתחו לשלב המורולה ביום  4לאחר ההפריה היה גבוה באופן מובהק ביחס לעוברי ה50%, 83; Holstein -
) ,p<0.05בהתאמה) .בהתייחס להתבטאות הגנים בקבוצת העוברים שהתפתחה לשלב המורולה ,התבטאות הגן
 NANOGהייתה גבוהה באופן מובהק ) (p<0.05בעוברי המכלוא בהשוואה לעוברי ה Holstein -שהודגרו בתנאי
נורמותרמיה .בנוסף ,נראה כי התבטאות הגן  ATP5bהייתה נמוכה באופן מובהק ) (p<0.05בקבוצת עוברי
המכלוא בהשוואה לעוברי ה Holstein -שהודגרו בתנאי נורמותרמיה.
לסיכום ,עומס חום סביבתי גורם לפגיעה במאגר הביציות בשחלה באופן כזה שלא ניתן להעלות את שיעור
ההפריה של ביציות  Holsteinבאמצעות זרמת גזעי חלב אחרים .בעקבות הפריה עם זרמת  NRFבעונת הקיץ,
התקבל שיעור הפריה גבוהה יותר כמו כן ההתפתחות לעובר בעל  4-2תאים הייתה גבוהה יותר .אולם בהמשך,
ההתפתחות נעצרה ולא התקבלו בלסטוציסטים ,ככל הנראה עקב פגיעה קודמת במאגר הביציות בשחלה .עובדה
זו מתיישבת עם שיעור ההתעברות הנמוך המתקבל בעונת הקיץ במשקי החלב ברחבי הארץ והעולם .בהתייחס
לעוברי מכלוא כפתרון אלטרנטיבי ,תועד יתרון לעוברי המכלוא  Holstein x NRFבהשוואה לשאר המכלואים
שנבחנו .בנוסף נמצאו הבדלים בין עוברי ה Holstein -ועוברי המכלוא  ,Holstein x NRFאשר באו לידי ביטוי
בשוני בקצב ההתפתחות העוברית ובשוני בביטוי הגנים בין הקבוצות הנבדקות .ייתכן והבדלים אלו הם בבסיס
עמידות גבוהה יותר של עוברי המכלוא לעקת חום עניין אשר יש להמשיך ולבדוק.
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מבוא
תיאור הבעיה
עומס חום נחשב כאחד הגורמים העיקריים הפוגעים בפוריות של פרות חלב .נתונים מספר העדר בשנים
האחרונות מעידים כי שיעור ההתעברות מהזרעה ראשונה של פרות יורד מ 45% -בחורף ,ל 17% -בפרות לא
מצוננות .במשקים בהם נהוגות מערכות צינון אינטנסיביות במיוחד ,שיעור ההתעברות עולה לסביבות 32-30%
בממוצע .נתונים אלה מראים כי בניגוד לשיפור המרשים של מערכות צינון על הנבת חלב קשה לבטל באופן מלא
את ההשפעה השלילית של עקת החום על הפוריות .ממצאים אלו מעידים כי ( )1מערכת הרבייה רגישה לעקת
חום וכי ( )2קיים צורך אמתי בגיבוש גישות חדשות להתמודד עם בעיית הפוריות של פרות חלב בקיץ ובסתיו.
מחקר זה ,מטרתו לבחון באופן אינטגרטיבי מידע אשר התקבל במחקרים קודמים בארץ ובעולם ולהביאו לידי
יישום .בכוונתנו לבסס בעבודה זו גישה חדשה של ייצור עוברי מכלוא עמידים לעומס חום ,הקפאתם והשתלתם
בפרות אומנות בעונת הקיץ והסתיו .ממצאים קודמים מעידים כי מאגר הביציות השחלתי רגיש לעומס חום
ופרק זמן של כחודשיים נדרש לקבלת ביציות בעלות פוטנציאל לעבור הפריה ולהתפתח לעובר .העובר בשלבי
ההתפתחות הראשוניים (-8 ,4 ,2תאים) רגיש לעומס חום ורוכש עמידות לחום עם שפעול הגנום העוברי אשר
בבקר מתרחש בשלב המעבר מ 8 -ל 16 -תאים ) .(Graf et al., 2014עמידות זו מגיעה לשיאה בהגיע העובר לשלב
הבלסטוציסט .עבודות קודמות הראו כי השתלת עוברים ,הן טריים והן לאחר הקפאה והפשרה ,שיפרה את
שיעור ההתעברות בקיץ .בנוסף ,ידועים מספר גזעי בקר לחלב המתאפיינים בעמידות לתנאי עקה ובכלל זה ,עקת
חום .יחד עם זאת חשוב לציין כי עמידות עוברים לעומס חום נבדלת בין הגזעים השונים.
 -vitroהביציות עוברות הבגרה ספונטנית בעקבות הוצאתן מסביבת הזקיק ).(Richard et al., 2007
התפתחות עוברית מוקדמת
התפתחות הביצית והשלמת החלוקה המיוטית השנייה מסתיימים עם הפרית הביצית ,אשר במהלכה יוצא
הגופיף הפולארי השני ומתקבל תא המכיל שני גרעינים ,זכרי ונקבי .שלב זה מתקבל כ 18 -שעות לאחר ההפריה
ונקרא ) .2PN stage (two pronucleiבעקבות התאחות הכרומטין של תא הזרע והביצית נוצרת הזיגוטה ומשלב
זה ישנו רצף חלוקות מיטוטיות מסונכרנות ליצירת העובר ,החלוקה הראשונה מתרחשת כ 44-27 -שעות לאחר
ההפריה ומכונה  .first cleavageזיגוטות שעברו חלוקה מוקדמת ידועות בפוטנציאל הגבוה שלהן להתפתח
לבלסטוציסט ) ,(Dode et al., 2006סבב חלוקה הבא מוביל לשלב ה 8 -תאים כאשר כל תא נקרא בלסטומר.
סבב החלוקה הבא מוביל לשלב המורולה ( 16תאים ויותר) כאשר לא ניתן להבחין בתאים בבירור ,במעבר בין
השלבים משופעל הגנום העוברי ) .(Graf et al., 2014העובר מגיע לרחם ביום  6-4להריון בשלב ה 32 -תאים.
ביום  8להפריה מתקבל הבלסטוציסט אשר מורכב ממעטפת תאי טרופקטודרם אשר בהמשך יהוו את השלייה
וריכוז תאי ה inner cell mass (ICM) -אשר יהוו את הגוף העובר ( .(Adjaye et al., 2005בשלב זה העובר בוקע
ממעטפת ה zona pellucida-ומתחיל השרשה ברחם ) .(Spencer et al., 2006שלב הבלסטוציסט הוא השלב
האחרון אשר ניתן לגדל .in-vitro

1

רגישות העובר לעומס חום
עומס החום פוגע במגוון דרכים על יכולת ההתפתחות של עוברים בשלבי ההתפתחות המוקדמים ,לעובר בשלבי
החלוקה הראשונים ישנה יכולת מועטה להסתגל לתנאי הסביבה ,בעיקר לפני שפעול הגנום העוברי .העובר
המתפתח מאוד רגיש לטמפרטורות גבוהות ( .)Hansen et al., 2007עם התבטאות הגנום העוברי ,העובר רוכש
עמידות לחום אשר מגיעה לשיאה בשלב הבלסטוציסט ,נמצא כי עובר בעל  2תאים רגיש יותר לעקת חום מאשר
עובר בשלב המורולה ( .)Elay et al., 1995ביום  8-7להתפתחות כאשר העובר מגיע לשלב הבלסטוציסט ,מגיעה
העמידות לשיאה ( )Hansen et al., 2013והולכת ועולה ככל שההריון מתקדם ) .(Hansen et al., 2001מידת
הפגיעה תלויה בגנוטיפ העובר .ישנן עדויות לכך שגזעים המצויים באזורי אקלים חמים רוכשים גנים המגנים
על העוברים מהטמפרטורות הגבוהות; עוברי  )Bos Indicus( Neloreהראו עמידות גבוהה יותר לחשיפה לעקת
חום ביום  5-4להפריה מאשר עוברי  (Barros et al., 2006) Holsteinמידת הפגיעה אף תלויה בשלב ההתפתחות
שלו ,חשיפה לעקת חום ביום  2-0להפריה הראתה ירידה בשיעור ההתפתחות לבלסטוציסטים ביחס לעוברים
ביום  6-4להפריה ) .(Sakatani et al., 2004סטרס תאי יבוטא בתא במגוון דרכים ,כמו רדיקלים חופשיים,
דנטורציה לחלבונים נזק ל DNA -ואפופטוזיס ) .(Hansen, 2007התפתחות העובר כוללת פרוליפרציה,
דיפרנציאציה ומוות תאי שמטרתו להפחית תאים פגועים ,לא נורמלים או לא מתפקדים ,אחת התגובות
הקשורות בעקת חום היא הגברת האפופטוזיס התאי אשר ברמות גבוהות יגרום לנזק בלתי הפיך לתא ( Lopez
.)and Hansen, 2002
כיום ישנן מס' גישות שמטרתן לצמצם את נזקי עקת החום על העוברים כמו למשל שימוש ב IGF1 -אשר ידוע
כפקטור הישרדות המגן על התא במצבי עקה ,בארנב  IGF1גרם לירידה באפופטוזיס התאי ( Herrler et al.,
 .)1998בבקר ,טיפול ב IGF1 -בעוברים מעל  16תאים הראה התפתחות לבלסטוציסטים גבוהה יותר מאשר
הביקורת ופחות תאים אפופטוטיים ביחס לביקורת ).(Jousan et al., 2007
גישות לשיפור פוריות
מכל הנאמר עד כה עולה כי בעקבות חשיפה לעומס חום ,מאגר הביציות השחלתי או לפחות חלק ממנו נפגע.
אמנם היום קיימות מספר גישות לשינוי תנאי הסביבה ,כמו הצללה ,אוורור וצינונים אך עדיין לא התקבל שיפור
משמעותי ולכן קיים צורך בגישות שונות לשיפור הפוריות:
 .1שינוי טמפרטורת גוף הפרה על ידי טיפול פרמקולוגי – מחקרים הראו שפרות שהוזנו במהלך עקת החום
בפטריית  (Huber et al., 1994) Aspergillus Oryzaeובתוסף ניאצין למזון ) (Spain et al., 1997הראו
ירידה בטמפרטורות גופן בעת עקה.
 .2ייחום -ידוע שפרות הנתונות לעקת חום מראות פחות סממני ייחום אשר נובע באופן בחלקי בעקבות
השפעות הורמונליות ,בין היתר ירידה בריכוזי אסטרדיול ( (Abilay et al., 1975לכן על מנת להעלות את
מופע הייחום ,גובשו מס' שיטות לזיהוי הייחומים בעדר .כמו למשל שימוש בפדומטרים לזיהוי הצעדים
שמהווים מדד לזיהוי ייחום .כמו כן גובשו מספר שיטות לסנכרון ייחומים על מנת לאתר מועד להזרעה או
השתלת עוברים ).(Ambrose et al., 1999
 .3זקיקים -בהקשר זה פותחו מספר גישות לסילוק מאגר הזקיקים הפגוע ולזרז עלייה של זקיקים בריאים
מהמאגר השחלתי .אחת מהן היא השרייה של גלים פוליקולרים באמצעות Friedman ( GnRH + PG2
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 .)et al., 2011יש לציין כי גישה זו נמצאה יעילה רק לתת-קבוצות של פרות ואינה מהווה פתרון כולל
לבעיית הפוריות בקיץ ובסתיו.
 .4גוף צהוב -חשיפה כרונית לעקת חום גורמת לירידה בריכוזי פרוגסטרון בפלסמה .ירידה זו פוגעת בתמיכת
העובר ועלולה לגרום להפלות .אחת הדרכים שבעזרתן ניתן להעלות את פוריות הקיץ היא על ידי החדרת
) controlled intravaginal drug-releasing (CIDRלפרות מצוננות ומתן מבוקר של פרוגסטרון לפרות
לאחר הזרעה ).(Friedman et al., 2012
 .5עקת חום מקושרת בירידה בפעילות אנטיאוקסידנטית ועליה ברמת הרדיקלים החופשיים בפלסמה ,אשר
גורמים בעקיפין לירידה בהתעברויות .על מנת לשפר את העמידות של הביציות או העוברים לעקת החום,
הוכח שהדגרה בנוכחות אנטיאוקסידנטים יכולה להפחית את הנזקים הנגרמים עקב עקת החום )Ealy et
.)al., 1992
 .6השתלת עוברים כגישה לשיפור פוריות כיום ידוע שביציות ועוברים בשלבי החלוקה הראשונים רגישים
יותר לעקת חום ורוכשים עמידות שהולכת ועולה ככל שהעובר מתפתח ) .(Hansen, 2007על מנת לעקוף
את הרגישות של מאגר הביציות השחלתי ושל העוברים בשלבים שלפני השרשה גובשה גישה של ייצור
עוברים  in vitroוהשתלתם בשלב הבלסטוציסט .כלומר ,בשלב בו העובר עמיד יותר לעומס חום ( Punty
 .)et al., 1999; Drost et al., 1989שיעור ההתעברות בעקבות השתלת עוברים בשלב הבלסטוציסט בקיץ
היה זהה או נמוך במעט מזה שהתקבל בחורף ( Drost et al., 1999; Loureiro et al., 2009; Silva et al.,
 .)2013גישה זו מקובלת בארצות הברית וברזיל ,נבחנה על ידי מספר קבוצות ,וזכתה להצלחה חלקית ,אך
לא הגיעה לכלל יישום .להבנתנו המגבלות להצלחת הגישה הן )1( :העדר צינון יעיל  -שמירה על
נורמותרמיה של הפרות האומנות הוא תנאי מקדים להשתרשותו של העובר והישרדותו לאחר השתלה.
( )2שיטת השימור בהקפאה  -יש בה כדי להשפיע על הישרדות העובר לאחר הפשרה והעברתו לרחם הפרה
( )3למרות הנאמר לעיל ,גם עובר בן  7ימים רגיש במידת מה לעומס חום .אכן ,עוברים שטופלו לפני השרשה
ב( IGF1 -פקטור הישרדות) השתרשו טוב יותר כפי שבא לידי ביטוי באחוז גבוה יותר של הריונות
) .(Bonilla et al., 2011בהתאם לכך ,יש יסוד סביר להניח כי השתלת עוברים עמידים לעקת חום יניבו
תוצאות טובות יותר .על אף שיפור במחקרים אלו ,עדיין לא התקבל שיפור ניכר בהתעברויות בעונת הקיץ
ולכן קיים עדיין צורך בגיבוש גישות נוספות לשיפור הפוריות הירודה .על בסיס מידע זה פותחה גישה של
השתלת עוברי המכלוא כפי שיפורט בהמשך.
גזעי בקר ועמידותם לעקה
שני מיני הבקר העיקריים הם  Bos Taurusו  Bos Taurus .Bos Indicus-במקור מגיע ממערב אסיה ,נפוץ
ביותר בארה"ב וקנדה ,גזעי ה Bos Taurus -ידועים בתכונות של עמידות לסטרס ותנובת חלב גבוההBos .
 Indicusבמקור מדרום אסיה ,גזעים אלו ידועים בעמידותם לחום ,למחלות ופרזיטים .במהלך המחקר עבדנו
עם מספר גזעים אשר ידועים שנמצאים בשימוש במשקים ברחבי הארץ .גזע ה)Holstein Friesien( Holstein -
שמקורו בהולנד ובגרמניה ,הזן הנפוץ ביותר בארץ ובעולם לייצור חלב ,גזע זה המצטיין בייצור חלב ורכיביו
(חלבון ,שומן) ,שימש במהלך כל הניסוי כביקורת לגזעים הנבחנים .גזע ה Montbeliarde -במקור מצרפת ,גזע
גדול לחלב בעל תוחלת חיים גבוהה ,אחוזי התעברות גבוהים ועמידות גבוהה למחלות ,ידוע ביכולתו להסתגל
לאקלים משתנה .גזע השווייצרי החום הוא גזע חלב ,בעל יצרנות גבוהה ויחס אידאלי בין החלבון לשומן ,עמיד
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בטמפרטורות משתנות .גזע ה Jersey -גזע חלב עם אחוזי שומן ,חלבון וסידן גבוהים בחלב ,עמיד בטמפרטורות
קיצוניות ,בעל מזג נעים וידידותי ,עמיד למחלות ובעל תוחלת חיים גבוהה ,בשל גודלו הקטן ה Jersey -בעל
סיכויים נמוכים לדיסטוכיות .ה NRF -הוא גזע בקר לחלב שטופח לשיפור הפוריות ( )Refsdal, 2007לכן
הפוריות שלו טובה ,גזע זה עמיד למחלות ובעל סיכויים נמוכים לדיסטוכיות .גזע ה Gir -הוא הגזע היחיד שנבחן
שמקורו ב , Bos Indicus -גזע בקר לחלב במקור מהודו ,זהו גזע גדול אשר עמיד למחלות ולסטרס כמו אקלים
חם.
היכולת של בעל-חיים אנדותרמי להתמודד עם עומס החום טמונה ביכולתו לבצע רגולציה של טמפרטורת הגוף
( .)Hayes et al., 2009מחקרים מעידים כי יכולת זאת נמצאת ,ככל הנראה ,תחת בקרה גנטית וכי קיימת שונות
גנטית בין קווים שונים של בקר בעמידות לעקת חום .מספר גזעים אשר התפתחו באקלים חם ובכלל זה Bos
 )Brahman, Gir & Sahiwal) Indicusעמידים יותר לטמפרטורות גבוהות מאשר גזעי  Bos Taurusשמקורם
מצפון אירופה והתפתחו באקלים קר .עמידות בעל-החיים אינה מתבטאת רק ברגולציה של טמפרטורת הגוף,
אלא ביכולת תאי הגוף ובכלל זה העובר המתפתח לייצב את פעילותם בתנאי עקת חום .עוברים בני -9תאים או
יותר (כ 5-4 -ימים לאחר הפריה) מגזעי  )Brahman & Nelor( Bos Indicusהראו עמידות גבוהה יותר לחום
מאשר גזעי  .)Jersey, Holstein & Angus) Bos Taurusבעקבות חשיפה לעקת חום ,שיעור העוברים שהתפתחו
משלב המורולה לבלסטוציסט היה נמוך יותר עבור עוברי  Holsteinו Angus -מאשר עבור עוברי Brahman
) ;(Paula lopez et al., 2004נמוך יותר עבור עוברי  Angusמאשר  Brahmanו– Hernandez; ( Romosinuano
 )Ceron et al., 2004ונמוך יותר עבור עוברי  Jerseyמאשר עוברי  .(Silva et al., 2013) Neloreלמרות כל זאת,
עד כה לא אותר הבסיס הגנטי והמנגנון התאי אשר אחראי לכושר העמידה לחום ברמת העובר ולשונות בין
גזעים .בעבודה שבוצעה על ידי  Kriningerוחובריו ) (2003פרות עברו טיפול לסופר-אובולציה ולאחריו הפריה.
עוברים בני -2תאים נשטפו מרחם הפרה ,ונחשפו במעבדה לעקת חום ) .(41ºC, 4.5hנמצא כי שיעור העוברים
מגזע  Brahmanשהמשיך להתפתח היה גבוה מזה שהתקבל מגזע  .Holsteinבעבודה נוספת נמצאו הבדלים
בעמידות לעקת חום ) (41ºC ,12hבין עוברי  Neloreועוברי  .Holsteinעמידות לחום הייתה במתאם עם
התבטאות גבוהה יותר של גנים המבקרים את פעילות ה IGF-1 -בעוברי .(Satrapa et al. 2013) Nelore
עוברי מכלוא
חשיבות מקור הביצית או תא הזרע בהקניית עמידות העובר המתפתח לעומס חום אינה ברורה דיה .עד לשפעול
הגנום העוברי העובר תלוי ב mRNA -האימהי ובחלבונים המתורגמים ממנו .כך שיתכן שהגנום האימהי חשוב
יותר מגנום האבהי לעמידות העובר לחום .עוברים בני -4ימים שנוצרו מהפריית ביציות  Brahmanעם זרמת
 ,Angusנמצאו עמידים יותר לעקת חום מאשר עוברים שנוצרו מביציות  Holsteinוזרמת Block et (Angus
 .)al., 2002באותה עבודה לא נמצא הבדל בעמידות בין עוברי  Brahman x Holsteinובין עוברי Angus x
 Holsteinמה שמחזק את חשיבות הביצית בהקניית העמידות .לעומת זאת ,בעבודה אחרת מברזיל נמצא כי
שיעור ההתעברות במהלך הקיץ היה גבוה יותר כאשר פרות  Holsteinהוזרעו עם זרמת  Girבהשוואה להזרעות
עם זרמת  .(Pegorer et al., 2007) Holsteinיתכן כי עוברי  Gir x Holsteinעמידים יותר להיפרתמיה אימהית
וכי יצירת מכלוא מתבטא בהישרדות גבוהה כתוצאה מהטרוזיס.
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היפותזה ומטרות העבודה
בעבודה זו אנו מציעים לבחון גישה חדשה המשלבת ייצור ) (in vitroשל עוברי מכלוא בעונת החורף ,שימורם
בשיטת הזיגוג והשתלתם בקיץ ובסתיו .אנו צופים כי באמצעות השתלת עוברי מכלוא העמידים לעקת חום יהיה
ניתן לעקוף את התקופה בה העובר רגיש לעומס חום ולשפר את פוריות הקיץ ובסתיו במשק החלב בישראל.
שיפור הפוריות בעונות אלו יגביר את היעילות וישפר את כלכלת העדר .ההנחה המרכזית של עבודה זו היא כי
עוברי מכלא עמידים יותר לעקת חום וכי ניתן יהיה לשפר את שיעור ההתעברות בקיץ ובסתיו באמצעות השתלת
עוברים אלו.
מטרות העבודה היו לבחון:
( )1האם עוברי מכלוא עמידים לעקה תרמית ,במידה וכן
( )2לאתר את המכלוא העמיד ביותר לחום

מהלך העבודה
הפקת עוברים בתנאי מעבדה In Vitro Production (IVP) of embryos -
תהליך הפקת עוברים בתנאי מעבדה מורכב מ 4 -שלבים עיקריים כפי שמפורט בסעיפים הבאים ובתרשים .1

תרשים  :1תיאור סכמתי של הפקת עוברים בתנאי מעבדה לפי ארבעת השלבים העיקריים .השלב הראשון הינו
איסוף הביציות ( ,)Cumulus oocyle complex; COCs collectionלאחריו שלב ההבגרה ()Maturation
הנמשך כ 22 -שעות ולאחריו הביציות עוברות הפריה ( )Fertilizationלמשך  18שעות (יום ההפריה=.)Day 0
בסיום שלב זה ,תאי הקומולוס מוסרים והזיגוטות עוברות להדגרה ( )cultureלמשך  8ימים .שיעור הביציות
שעברו חלוקה לעוברים בני  2-4תאים ( )Cleavage rateנבחן  42-46שעות לאחר הפריה (PF-
 )postfertilizationושיעור העוברים המתפתחים ( )Blastocyst rateנבחן בימים  7ו.8 -
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הגישה הניסויית
תכנית העבודה מבוססת על ההנחה כי עוברי מכלא יהיו עמידים יותר לעומם חום (ראה איור מס'  .)1בשלב
ראשון (שלב א') בדקנו האם הפרית ביציות מגזע  ,Holsteinעם זרמת גזעים שונים תשפר את שיעור ההפריה
המתקבל בקיץ .הרציונל אשר עמד בבסיס בדיקה זו הוא כי במידה ואכן יוכח הדבר יהיה מקום להמשיך ולבחון
האם ניתן לשפר את פוריות הקיץ  in vivoבאמצעות הזרעת פרות עם זרמת גזעים אלו .הניסוי התבצע בעונת
הקיץ על ביציות שנשאבו משחלות שנאספו בבית המטבחיים מפרות שנחשפו לעומס חום סביבתי .נמצא ,כי
שיעור ההפריה של ביציות  Holsteinבקיץ לא נבדל בין הגזעים .כמו כן ,לא נמצא הבדל בשיעור ההפריה
בהשוואה להפריה עם זרמת  ,Holsteinככל הנראה ,עקב פגיעת הביצית מעקת החום הסביבתית.
לאור ממצאים אלו המשכנו ובדקנו את יכולת העמידות של עוברי מכלוא לעקת חום (שלב ב') .ההנחה הייתה כי
במידה וימצא עובר-מכלוא עמיד לחום ,ניתן יהיה להמליץ על השתלה של עוברי מכלוא עמידים לחום במהלך
הקיץ (מעבר למטרות עבודה זו) .על מנת לבחון גישה זו ,ביציות  Holsteinנשאבו משחלות אשר נאספו בבית
המטבחיים בעונת החורף וזאת על מנת למנוע חשיפה מוקדמת לעומס חום ופגיעה בביציות .ההפריה התבצעה
עם מספר גזעי בקר ולאחריה ,עוברי המכלא שהתקבלו נחשפו לעקת חום בשני שלבי התפתחות .האחד בשלב ה
-8תאים (בעת שפעול הגנום העוברי) והשני בשלב הבלסטוציסט ,עובר בן  7-8ימים.

איור מס'  :1תכנית עבודת המחקר .שלב א’ מבוסס על הפריה עם גזעי בקר שונים בעונת הקיץ .שלב ב' מטרתו לבחון
את עמידות עוברי מכלוא לעקת חום בעונת החורף .שלב ה Embryo transfer -מעבר למטרות עבודה זו.
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שלב א'  -בחינת יכולת ההפריה של הגזעים
יכולת הפרית הגזעים נבחנה על פי שיעור הביציות המופרות הנמצאות בשלב ה( 2PN -תמונה מס׳  .)2זהו השלב
הראשון בהתפתחות העובר ומתרחש כ 18-16 -שעות לאחר ההפריה .בשלב זה הביצית המופרית מכילה שני
גרעינים נפרדים לחלוטין ,נקבי וזכרי .לצורך זיהוי ה PN’s -נעשתה צביעת גרעין באמצעות צבען מסוג DAPI
החודר את ממברנת התא ונקשר לאזורים העשירים באדנין ( )Aותימין ( .)Tבמידה ומתרחשת הפריה ניתן לאתר
את ה 2PN -באמצעות מיקרוסקופ פלואורסנטי.בחינת יכולת הפריה נעשתה במספר מועדים ותנאים( :א) בעונת
הקיץ בה איכות הביציות ירודה ,תוצאה של היפרתרמיה אימהית בעקבות עקת חום סביבתית; (ב) בעונת בחורף
בה הביציות בגוף הפרה לא נחשפו לעקת חום ולכן האיכות שלהן גבוהה יותר; (ג) בעונת החורף לאחר חשיפה
לעקת חום ( (41.5oC ,8hבמהלך ההפריה וזאת על מנת לדמות את עקת החום הסביבתית של עונת הקיץ .כל
זאת ,במטרה לבחון האם יש יתרון בהפריה עם אחד הגזעים הנבחנים.

תמונה מס׳  :2מופע מורפולוגי של שלב ה (Two pronuclei) 2PN -כפי שנצפה כ 18 -שעות לאחר ההפריה.
ניתן לזהות את הגרעין הנקבי והגרעין הזכרי בביצית לפני איחוי.

2PN
DAPI

+/- HS
)8h

(41.5o,

איור מס'  :2תיאור סכמתי של מודל הניסויי לבחינת כושר ההפריה cumulus oocyte complexes )COCs) .נשאבו
משחלות שנאספו בבתי מטבחיים ,עברו הבגרה למשך  22שעות ולאחר מכן הפריה למשך  18שעות .על
מנת לבחון את השפעת עומס חום ) ,(HSהביציות נחשפו במהלך ההפריה לעקת חום ( .(41.5oC ,8hלאחר
ההפריה ,הוסרו תאי הקומולוס והביציות עברו פיקסציה וצביעת גרעין ( (DAPIולאחריו מעקב באמצעות
מיקרוסקופ פלורסנטי .מופע ה 2PN -מתאפיין בשני גרעינים נפרדים אשר מעידים על הפריה.
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שלב ב' – בחינת יכולת התפתחות עוברית של הגזעים
ב  .1בחינת יכולת התפתחות לעוברים
מאחר ובחלקו הראשון של הניסוי לא נמצא יתרון להפריה בקיץ עם הגזעים שנבחנו ,בחנו את יכולת ההפריה
של גזעים אלו בעונת החורף .בכלל זה נבחנה יכולת חלוקת העוברים ל 4-2 -תאים כ 42-שעות לאחר ההפריה
ויכולת התפתחות העובר לשלב הבלסטוציסט ,ביום  7ויום  8להפריה (איור מס׳ .)3

Montbeliarde
Jersey
Brown Swiss

איור מס'  :3תיאור סכמתי כללי של תהליך ייצור העוברים cumulus oocyte complexes (COCs) .נשאבו משחלות
שנאספו מבתי מטבחיים ,עברו הבגרה למשך  22שעות ולאחר מכן הפריה למשך  18שעות עם זרמת הגזעים
הנבחנים (יום ההפריה =  .)Day 0כ 46-42 -שעות לאחר ההפריה נבחנה יכולת התחלקות העובר ל 4-2 -תאים.
ביום  7-8לאחר ההפריה נבחן שיעור העוברים שהתפתחו לשלב הבלסטוציסט.

ב  .2חשיפת עוברים בני שבעה ימים לעומס חום
בחלק זה של בעבודה נבחנה יכולת התפתחות עוברית בעונת החורף ויכולת עמידותם לעקת חום .לצורך כך
עוברים בני שבעה ימים נחשפו ל 41.5ºC -למשך  8שעות .שיעור העוברים ששרד נבחן ביום  8לאחר ההפריה.
חלק זה נמשך על פני שני חורפים .בעונה הראשונה בחנו את הגזעים Jersey, Montbeliarde, Brown Swiss
ובעונה השנייה בחנו את הגזעים Gir :ו– .NRFאיכות העוברים נבחנה באמצעות צביעת  TUNELכפי שמופרט
בפרק חומרים ושיטות (איור מס׳ .)4

איור מס'  :4תיאור סכמתי של תהליך ייצור עוברים  in vitroובדיקת עמידותם לעקת חום .שלב זה של הניסוי בוצע
בעונת החורף .ביציות עברו הפריה ,והודגרו בתרבית למשך  8ימים 42-46 .שעות לאחר ההפריה נבחנה יכולת
החלוקה ל 4-2 -תאים .ביום  7לאחר הפריה נחשפו העוברים לעקת חום ( (41.5ºC ,8hוביום  8נבחנה יכולת
ההתפתחות העוברית .כקבוצת ביקורת שימשו עוברים שלא נחשפו לעקת חום .בלסטוציסטים ביום  8עברו
פיקסציה וצביעת .TUNEL
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שלב ג' – בחינת עוברי מכלוא NRF x Holstein
לאור הממצאים שהתקבלו בשלבי העבודה הראשונים (שלב א׳ וב') נבחר המכלוא  NRF x Holsteinלהמשך
עבודה ,במטרה להשוות את יכולת העמידות של עוברי המכלוא לעוברי  .Holsteinעוברים שהתפתחו ביום 3
להפריה לשלב ה 8 -תאים בודדו ונחשפו לעקת חום ( .(41.5ºC ,8hכביקורת מכל קבוצת עוברים הודגרו עוברים
בני  8תאים בתנאים נורמותרמים ( .(38.5ºCלמחרת החשיפה העוברים אופיינו ונאספו לשתי קבוצות ,האחת,
עוברים שנעצרה התפתחותם בשלב ה 8 -תאים והשנייה ,עוברים בני -4ימים .כל הדוגמאות עברו שטיפות
ב PBS/PVP -ולאחר מכן הוכנסו בקבוצות של  8עוברים לחנקן נוזלי עד המשך אנליזה (איור מס׳  .)5לאחר
הפשרה ,הופק  RNAורמת הביטוי של שנים נבחנה בשיטת  real time PCRכפי שמפורט בפרק חומרים
ושיטות.

איור מס'  :5תיאור סכמתי של תהליך עוברים בני  8תאים .ביום  0בוצעה הפריה עם זרמת גזע ה ,NRF -כעבור 46-42
שעות נבחנה יכולת התפתחות עוברית ל 4-2 -תאים .כ 20-18 -שעות לאחר מכן נבדקה יכולת העוברים
להתפתח לעובר בן  8תאים .יום למחרת ,ביום  4להפריה נאספו עוברים על פי מורפולוגיה והועברו לאנליזה
מולקולרית.
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תוצאות שלב א'
א 1.בחינת יכולת הפריה של גזעי  Montbeliarde ,Jerseyו Brown Swiss -בעונת הקיץ
בקיץ הראשון לעבודה נאספו ביציות מגזע  Holsteinאשר הופרו בנפרד עם זרמה משלושה גזעי בקר
שונים Montbeliarde ,Jersey :ו .Brown Swiss -כביקורת הופרו ביציות  Holsteinעם זרמת .Holstein
לא נמצא יתרון מובהק לאחד הגזעים הנבדקים ביחס ל ,41.0 ,31.94 ,31.75( Holstein -ו,36.80% -
בהתאמה 1352) .ביציות 3 ,חזרות; גרף מס' .)1

גרף מס'  :1שיעור ההפריה של ביציות  Holsteinבעונת הקיץ (הראשון) .שיעור ההפריה נקבע באמצעות שיעור הביציות
שהציגו שני פרונוקלאיי ( ,(2PNכ 18 -שעות לאחר ההפריה,H=Holstein ,J=Jersey ,M=Mountbeliarde .
 1352 .BS=Brown swissביציות 3 ,חזרות לכל מכלוא.

א 2.בחינת יכולת הפריה בעונת החורף
בעונת הקיץ הראשונה לעבודה לא נמצא יתרון משמעותי להפריה עם הגזעים השונים .לאור זאת ,המשכנו
ובדקנו יכולת ההפריה של גזעי ה Montbeliarde ,Jersey -ו Brown Swiss -במודל נוסף .ביציות Holstein
הופרו בעונת החורף עם זרמת הגזעים השונים והודגרו בתנאים המדמים נורמותרמיה ( )38.5°C ;Cאו
היפרתרמיה אימהית ) .(41.5ºC ,8h ;HSשיעור ה 2PN -לאחר ההפריה עם זרמת ה Jersey -היה  56.33ו-
 53.66%בתנאי נורמותרמיה ועקת החום ,בהתאמה .שיעור הפריה עם זרמת  Montbeliardeהיה  44.5ו-
 34.33%בתנאי נורמותרמיה ועקת חום ,בהתאמה .שיעור ההפריה עם זרמת  Brown Swissהיה  27.0ו-
 42.36%בתנאי נורמותרמיה ועקת חום ,בהתאמה .שיעורי ההפריה שהתקבלו בעקבות הפריה עם זרמת
 ,Holsteinהיו  46.81ו 37.39% -בתנאי נורמותרמיה ועקת חום ,בהתאמה 823 .ביציות 3 ,חזרות לכל מכלוא
(גרף מס'  .)2לא נמצא הבדל בתוך ( Cלעומת  )HSובין קבוצות הניסוי.

10

גרף מס'  :2אחוז ה 2PN -לאחר הפרית ביציות עם  Holsteinעם זרמת  Montbeliarde ,Jerseyו Brown Swiss -ו-
 Holsteinבעונת החורף ,עם וללא עקת חום ,על ידי זיהוי שני פרונוקלאיי ( )2PNכ 18 -שעות לאחר
ההפריהC=38.5°C ;HS=41.5°C, ( .H=Holstein ,J=Jersey ,M=Montbeliarde ,BS=Brown Swiss .
 823 .(8hביציות 3 ,חזרות לכל מכלוא.
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תוצאות שלב ב'
ב 1.בחינת יכולת התפתחות המכלואים השונים לעוברים בני  2-4תאים
בשלב ב' של הניסוי בדקנו התפתחות עוברית מוקדמת על פני שני חורפים .שיעור חלוקת העוברים ל4-2 -
תאים 44-42 ,שעות לאחר ההפריה היה כ ,76.48% 85.81 ,82.66 -עבור Brown Swiss ,Montbeliarde
 ,Jersey,בהתאמה ולא נבדל מיכולת ההתפתחות בעקבות הפריה עם  Holsteinאשר עמד על כ.84.33% -
 1238ביציות 3 ,חזרות לכל מכלוא (גרף מס' .)3

גרף מס'  : 3שיעור התפתחות לעוברים בעלי  4-2תאים :כ 44-42 -שעות לאחר הפריה ביציות  Holsteinעם זרמת
 Montbeliarde ,Jerseyו Brown Swiss -בעונת החורף,H=Holstein ,J=Jersey ,M=Montbeliarde .
 1238. BS=Brown Swissביציות 3 ,חזרות לכל מכלוא.

ב 2.בחינת יכולת התפתחות עוברי המכלואים השונים לשלב הבלסטוציסט
שיעור העוברים שהתפתחו לשלב הבלסטוציסט היה גבוה יותר ( )p<0.05( )21.9%בעקבות הפרית ביציות
 Holsteinעם זרמת  Montbeliardeוזאת בהשוואה להפריה עם זרמת  Jerseyאו  ,5.66( Brown Swissו-
 ,7%בהתאמה) ,אך לא נבדל מיכולת ההתפתחות שהתקבלה בעקבות הפריה עם זרמת Holstein
( 1238 .)19.333%ביציות 3 ,חזרות לכל מכלוא (גרף מס' .)4

גרף מס'  :4שיעור ההתפתחות של עוברי מכלוא לשלב הבלסטוציסט בחורף .מוצגים עוברים ביום  8-7לאחר הפרית
ביציות  Holsteinעם זרמת 1238 H=Holstein ,J=Jersey ,M=Montbeliarde ,BS=Brown Swiss
ביציות 3 ,חזרות לכל מכלוא .)p<0.05( .אותיות שונות מעל כל עמודה מייצגות הבדל מובהק בין עוברי
מכלוא.
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ב 3.בחינת עמידות עוברי  Montbeliardeלעקת חום
לאור הנתונים שהוצגו בסעיף ב 2.בחנו את עמידות עוברי המכלוא  Holstein X Montbeliardeלעקת חום.
שיעור העוברים שהתקבל ביום  7בעקבות הפריה עם זרמת  Montbeliardeבתנאי נורמותרמיה היה 11.97%
בהשוואה לזה שהתקבל בעקבות הפריה עם  ,)6.66%( Holsteinאך לא נבדל סטטיסטית .העוברים נחשפו
לעקת חום ) (41.5ºC ,8hביום  7לאחר הפריה ,ושיעור הבלסטוציסטים בעלי מורפולוגיה תקינה ששרדו נבחן
ביום  .8נמצא כי בתנאי נורמותרמיה ) )38.5°Cהתפתחות העוברית הייתה תקינה אולם בעקבות חשיפה
לעומס חום התקבלה ירידה עבור עוברי המכלוא  13.53) Holstein X Montbeliardeו 6.26% -בהתאמה
,בהשוואה לעוברי  )Holsteinירידה זו לא נמצאה מובהקת .שיעור העוברים בקבוצת ה Holstein -היה זהה
בתנאי נורמותרמיה ועקת חום 10.16( ,ו 9.83% -בהתאמה) 1734 .ביציות 3 ,חזרות לכל קבוצה (גרף מס' .)4

גרף מס'  :4התפתחות ועמידות עוברי מכלוא  .Montbeliared x Holsteinהתפתחות העוברים לשלב הבלסטוציסט
נבחנה ביום  7לאחר הפריה .ביום  7נחשפו העוברים לעקת חום ועמידותם נבחנה ביום  8להתפתחות העוברית
 1734 .(C=38.5°C ;HS=41.5°C ,8h) .H=Holstein ,M=Montbeliardeביציות 3 ,חזרות לקבוצה.

תוצאות שלב ג'
ג 1.יכולת ההפריה של גזעי  NRFו Gir -בעונת הקיץ
בקיץ השני לעבודה נאספו כ 412 -ביציות מגזע  Holsteinאשר הופרו עם זרמה של  Girו  .NRFכביקורת
שימשו ביציות  Holsteinאשר הופרו עם זרמת  .Holsteinלא נמצא יתרון לגזע ה  Girאך התקבל יתרון
מובהק ) (p<0.05לגזע ה NRF -ביחס ל Gir -ו 34.8 ,52.3( Holstein -ו ,37.7% -בהתאמה) 412 .ביציות3 ,
חזרות (גרף מס' .)5
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גרף מס'  :5בחינת יכולת הפרית גזעי ה Gir -וה NRF -ביחס ל Holstein -בעונת הקיץ השני לניסוי .שיעור ההפריה נבחן
על ידי זיהוי שני פרונוקלאיי ) (2PNכ 18 -שעות לאחר ההפריה  412 H=Holstein ,N=NRF ,G=Gir.ביציות,
 3חזרות לכל מכלוא )p<0.05( .אותיות שונות מעל כל עמודה מייצגות הבדל מובהק בשיעורי ההפריה בין
גזעים.

ג 2.יכולת התפתחות עוברי  NRFו–  Girל 2-4 -תאים בעונת הקיץ
בקיץ השני לניסוי בחנו את יכולת התפתחות עוברית בעקבות הפריה עם זרמת גזעים נוספים  NRFוGir -
 .נמצא כי יכולת התפתחות עוברית ל 4-2 -תאים בעקבות הפריה עם זרמת  NRFהיה גבוה באופן מובהק
( )64.33%מזו שהתקבלה בעקבות הפריה עם זרמת  Girאו  50( Holsteinו ,48.75% -בהתאמה ))p<0.05
וזאת למרות איכות הביציות הנמוכה בעונת הקיץ 773 .ביציות 3 ,חזרות (גרף מס' .)6

גרף מס'  :6בחינת יכולת התפתחות גזעי ה NRF -ו Gir -ביחס ל Holstein -לעוברים בני  4-2תאים (כ44-42 -
שעות לאחר ההפריה) בעונת הקיץ ) 773 .H=Holstein ,N=NRF ,G=Gir .(p<0.05ביציות3 ,
חזרות לקבוצה ) .)p<0.05אותיות שונות מעל העמודות מייצגות הבדלים מובהקים בין עוברי  4-2תאים
במכלואים השונים.
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ג 3.יכולת חלוקת עוברי  NRFלעוברים בני  2-4תאים בעונת החורף
שיעור העוברים ל 4-2-תאים כ 44-42 -שעות לאחר ההפריה עבור מכלוא  )76.23%( NRFהיה נמוך יותר
מזה שהתקבל עבור  )p<0.05) ,)83.53%( Holsteinקצב חלוקת העוברים כפי שהתבטא ביחס בין עוברים
בני  2לעוברים בני  4תאים היה איטי יותר באופן מובהק בעוברי ה 1681 .NRF -ביציות 11 ,חזרות (גרף
מס' .)7

גרף מ '  :7יכולת התפתחות מכלוא ה NRF -לעוברים בני  4-2תאים כ 44-42 -שעות לאחר ההפריה.
 1681 , H=Holstein ,N=NRFביציות 11 ,חזרות. (p<0.05) .אותיות שונות מעל כל עמודה מייצגות הבדל
מובהק בין שיעור ההתפתחות לעוברים בעלי  2-4תאים בגזעים השונים.

ג 4.התפתחות עוברי מכלוא ל 8 -תאים
בהמשך לבחינת החלוקה של הביציות המופרות לעוברים בעלי  4-2תאים ,נבדקה יכולת העוברים
להתפתח לעובר בעלי  8תאים ,וזאת לאחר הדגרה נוספת של  16-14שעות .שיעור העוברים שהתפתחו
לשלב של  8תאים לא נבדל לאחר הפריה עם זרמת  )43.2%( Holsteinוהפריה עם זרמת )44.5%( NRF
 1681ביציות 11 ,חזרות (גרף מס' .)8
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גרף מס'  :8התפתחות עוברי מכלוא עם  NRFוה Gir -בהשוואה ל Holstein -מוצג שיעור העוברים שהתפתחו לשלב ה-
 8תאים כ 66-62 -שעות לאחר ההפריה בעונת החורף 1681 ,H=Holstein ,N=NRF .ביציות 11 ,חזרות.

ג 5.עמידות עוברים בני  8תאים לעקת חום
כ 56-52 -שעות לאחר ההפריה בודדו עוברים שהגיעו לשלב ה 8 -תאים ונחשפו לעקת חום ) (41.5°C ,8hאו
הודגרו בתנאי נורמותרמיה ) .(38.5°Cכ 24 -שעות לאחר מכן העוברים נבדקו וסווגו מורפולוגית לעוברים
שנעצרו בשלב ה 8 -תאים או לעוברים שהתפתחו לשלב המורולה .נמצא כי שיעור עוברי  Holsteinשנעצרו
בשלב של  8תאים היה  51.16ו 48.83% -כאשר הודגרו בתנאי נורמותרמיה או נחשפו לעקת חום ,בהתאמה.
לעומת זאת שיעור עוברי המכלוא ,NRF x Holstein ,שנעצרו בשלב ה 8 -תאים היה נמוך יותר באופן
מובהק ועמד על  17.96ו 16.2% -כאשר הודגרו בתנאי נורמותרמיה או נחשפו לעקת חום ,בהתאמה .באופן
משלים ,שיעור העוברים אשר התפתחו לשלב המורולה היה גבוהה יותר בעוברי המכלוא.

גרף מס'  :9השפעת עקת החום ההתפתחות של עוברי מכלוא עם  NRFו Holstein -עוברים בני  8תאים נחשפו לעקת
חום או הודגרו בתנאי בנורמותרמיה )H=Holstein ,N=NRF (C=38.5°C ;HS=41.5°C ,8h
 1681ביציות 11 ,חזרות ) .(p<0.05אותיות שונות מעל כל עמודה מייצגות הבדל מובהק בשיעור ההתפתחות
ביום  4להפריה בין הגזעים.

ג 6.התפתחות עוברי המכלוא לשלב הבלסטוציסט
שיעור התפתחות עוברי המכלוא עם  NRFועוברי  Holsteinלשלב הבלסטוציסט נבדק ביום  8לאחר
הפריה בתנאי נורמותרמיה ) .(38.5°Cנמצא כי שיעור התפתחות עוברי המכלוא עמד על כ ,24% -בהשוואה
ל Holstein -שעמד על כ .13.5% -הבדל זה לא נמצא מובהק .מסיבות עונתיות בשלב זה נעשו רק  2חזרות
הכוללות  22עוברים (גרף מס' .)10
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גרף מס'  : 10יכולת התפתחות לבלסטוציסטים ביום  8-7בעוברי המכלוא  Holstein x NRFבהשוואה
לעוברי  150 .H=Holstein ,N=NRF .Holsteinביציות 2 ,חזרות.

ג7.

ביטוי גנים בעוברים מתפתחים ביום  4לאחר ההפריה:
לאחר שזוהו כעוברים בעלי  8תאים (יום  3לאחר הפריה) ,נחשפו קבוצות הניסוי לעקת חום )(41.5°C ,8h
או הודגרו בתנאי נורמותרמיה ( .)38.5ºCכעבור  24שעות ,ביום  4להפריה ,העוברים הועברו להקפאה עד
לאנליזה .נמצא כי ביטוי הגן  NANOGגבוה באופן מובהק ) (p<0.05בקבוצת עוברי המכלוא עם NRF
שהודגרו בתנאי נורמותרמיה ביחס לקבוצת עוברי ה( Holstein-גרף מס׳ .)11בנוסף נמצא כי ביטוי הגן
 ATP5bנמוך באופן מובהק בקבוצת עוברי מכלוא עם  NRFבהשוואה לעוברי ה Holstein -כאשר הודגרו
בתנאי נורמותרמיה (גרף מס'.)12

ATP5b

SDHA

HSF

גרף מס'  : 11ביטוי גנים הקשורים בפלוריפוטנטיות בעוברים שהמשיכו התפתחותם ביום  4לאחר חשיפה לעקת חום
או הודגרו בתנאי נורמותרמיה 1681 (C=38.5°C ,HS=41.5°C ,8h) H=Holstein ,N=NRF .ביציות3 ,
חזרות .(p<0.05) .אותיות שונות מעל כל עמודה מייצגות הבדל מובהק ברמת ביטוי של הגן בין גזעים בתוך
קבוצות הטיפול אותיות שונות מעל כל עמודה מייצגות הבדל מובהק ברמת ביטוי של הגן בין גזעים בתוך
קבוצות הטיפול.
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NANOG

SOX2

OCT4

גרף מס׳ :12ביטוי גנים הקשורים בסטרס בעוברים שהמשיכו התפתחותם ביום  4לאחר חשיפה לעקת חום או הודגרו
בתנאי נורמותרמיה 1681 , (C=38.5°C ,HS=41.5°C ,8h) H=Holstein ,N=NRF .ביציות 3 ,חזרות .(p<0.05) .אותיות
שונות מעל כל עמודה מייצגות הבדל מובהק ברמת ביטוי של הגן בין גזעים בתוך קבוצות הטיפול.

דיון ומסקנות
עומס חום גורם לירידה בהתעברות של פרות חלב .עד כה אופיינו מספר מנגנונים ובכלל זה ,ירידה בזרימת הדם
למערכת הרבייה ,פגיעה בהתפתחות זקיקים .בנוסף נמצא כי עומס חום גורם לפגיעה בביצית וביכולתה לעבור
הבגרה ,הפריה והתפתחות תקינה לבלסטוציסט ) .(Roth and Hansen, 2005העובר בשלבי ההתפתחות
הראשונים מאוד רגיש לטמפרטורות גבוהות ,החל מהביצית המופרת ועד לשלב המעבר מעובר בן  8ל 16 -תאים,
בו חלה התבטאות הגנום העוברי .בשלב זה העובר מפתח עמידות לחום אשר מגיעה לשיאה בשלב הבלסטוציסט
) .(Hansen et al., 2013על אף העמידות הנרכשת ,עוברים אשר הושתלו בעונת הקיץ לא שרדו ושיעור ההריונות
שהתקבל היה נמוך מהמצופה ) ,(Troxel., 2013; Putney et al., 1989נתון המרמז כי גם הבלסטוציסט המתפתח
רגיש לעומס חום .בעבודה נוספת נמצא כי גידול עוברים בנוכחות  IGF-1שיפר את עמידותם ואת שיעור
ההריונות שהתקבלו בעקבות השתלת עוברים בקיץ ) .(Jousan et al., 2004העבודה הנוכחית מבוססת על גישה
שונה ליצירת עוברים בעלי הישרדות גבוהה לעקת חום .לצורך כך ייצרנו עוברי מכלוא עם ביציות Holstein
ישראלי אשר הופרו עם זרמה של פרים מגזעי בקר לחלב הידועים בתכונות משנה טובות המועברות בתורשה
וזאת במטרה להעלות את עמידות העובר ולשפר את פוריות הקיץ .עוברי המכלוא  Holstein x NRFלא נבדלו
מעוברי ה Holstein -ביכולת ההתפתחותית לשלב הבלסטוציסט או באיכותם אך נמצאו עמידים יותר לעקת
חום כאשר נחשפו בשלב ה 8 -תאים .בנוסף ,נמצא הבדל בין עוברי המכלוא לבין עוברי ה Holstein -בביטוי גנים
הקשורים להתפתחות ועמידות לעקה.
עמידות עוברי מכלוא  NRF x Holsteinלעקת חום
עמידות העוברים לעקת חום נבחנה על עוברים שנאספו ביום  3להפריה והתפתחו לשלב ה 8 -תאים .הן עוברי
המכלוא והן עוברי ה Holstein -נחשפו לעקת חום ) (41.5ºC ,8hאו נשמרו בנורמותרמיה ) .(38.5ºCלמחרת,
ביום  4לאחר ההפריה נאספו העוברים תוך הפרדה לעוברים בשלב ה 8 -תאים ולעוברים שהתפתחו לשלב
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המורולה .נמצא כי שיעור גבוה יותר של עוברי מכלוא הן בקבוצת הטיפול והן בקבוצת הביקורת התפתחו לשלב
המורולה בהשוואה לעוברי ה .Holstein -באופן משלים ,יותר עוברי  Holsteinנעצרו בשלב ה 8 -תאים ולא
התפתחו למורולה כצפוי ליום  4להפריה .העוברים נאספו והתבטאות גנים הקשורים בפלוריפוטנטיות וסטרס
נבחנו על מנת לנסות להבין את השוני בהתפתחות בין הקבוצות הנבדקות.
בהתייחס לקבוצות העוברים שנאספו ביום  4והתפתחו לשלב המורולה התקבלה התבטאות גבוהה יותר של הגן
ה NANOG -בקבוצת הביקורת של ה NRF -בהשוואה לקבוצת הביקורת של ה .Holstein -מחקרים בעוברי
עכבר מראים כי רמות נמוכות של ביטוי הגן עלולות להוביל לדיפרנציאציה בעובר המתפתח ( Hyslop et al.,
 .(2005ייתכן כי עלייה בביטוי ה NANOG -בעוברי המכלוא מעידה על שיפור ביכולת העובר לשמר את
הפלוריפוטנטיות שלו ומרמזת על יתרון ההטרוזיס בעת יצירת המכלוא .ההבדל בביטוי ה ,NANOG -תואם
את השיעור הגבוהה של עוברי מכלוא  NRFאשר התפתחו לשלב המורולה .יתרה מכך יתכן וביטוי גבוה של
 NANOGהוא אחד הגורמים המקנים עמידות לעוברים .עוד ממצא מעניין הוא דפוס התגובה של עוברי ה-
 Holsteinלעקת החום .נראה כי בעוברים שנחשפו לעקה ,היה ביטוי גבוה יותר הגן  NANOGאשר נבדל מעוברי
המכלוא אשר לא נחשפו לעקת חום .נתון זה מרמז כי ביטוי גבוהה יותר של  NANOGלפני החשיפה מקנה
עמידות לסטרס בעוברים ,ואילו עלייתו בעוברי ה Holstein -היא תגובה לעקת החום .בנוסף ,ביטוי הגן ATP5b
נמצא נמוך באופן מובהק בעוברי המכלוא ביחס לעוברי ה .Holstein -תוצאה זו מתיישבת עם ביטוי מוגבר של
 ATP5bהמתרחש כאשר התא במצב עקה כאשר הפעילות המטאבולית בו מוגברת ) .(Sudano et al., 2014אנו
משערים כי התבטאות נמוכה של הגן  ATP5bבעוברי המכלוא ,כלומר פעילות מטאבולית נמוכה יותר מעידה
על עמידות טובה יותר לעקות .השערה זו קיבלה חיזוק כאשר ביטוי הגן עלה בקבוצת המכלוא בעת חשיפה
לעקת החום ,לרמה שאינה נבדלת מעוברי ה .Holstein -ככל הנראה ,עם חשיפת העוברים לסטרס ,עלתה
הפעילות המטאבולית על מנת להתמודד עם הסטרס הסביבתי ולשמור על פעילות תקינה של התא .בעת עליית
הפעילות המטאבולית התאית נוצרים רדיקלים חופשיים ,הצטברותם עלולה להוביל את התא לעקה חמצונית
במהלכה נפגעים הדנ״א ,החלבונים ,משתנה מבנה התא ומשתבש תפקודו ( Ott (et al., 2007אנו סבורים כי
הביטוי הנמוך בעוברי המכלוא מקנה להם יתרון.
חשיבות הממצאים למשק החקלאי
עומס חום סביבתי גורם לפגיעה בשיעור ההתעברויות באופן שאינו ניתן לשיפור באמצעות הזרעה עם גזעי חלב
אחרים .בעקבות הפריה עם זרמת  NRFהתקבל שיעור הפריה והתפתחות עוברית מוקדמת גבוהים יותר ביחס
לעוברי ה .Holstein -על אף היתרון המובהק שהתקבל ,לא התפתחו עוברים (בלסטוציסטים) בעונת הקיץ ,ככל
הנראה בעקבות הנזק שנגרם למאגר הביציות בשחלה .בהמשך נמצא שוני בקצב ההתפתחות העוברית ,ובביטוי
הגנים בין הקבוצות השונות ,עם וללא חשיפה לעקת חום .יתכן והבדלים אלו הם בבסיס העמידות הגבוהה של
עוברי המכלוא ,עניין שיש להמשיך ולבדוק .בהמשך לעבודה זו ,אנחנו ממליצים לבדוק מגוון נרחב יותר של גנים
על מנת למצוא עוד הבדלים מולקולריים בין עוברי המכלוא לעוברי ה .Holstein -כמו כן ,אנו ממליצים לבחון
גזעים נוספים המשמשים להזרעות בארץ ובעולם ,אשר עשויים להראות עוד הבדלים בעמידותם ביחס לעוברי
ה .Holstein -בנוסף ,על מנת להמשיך לשלב ההשתלה בפרות אומנות במהלך הקיץ ,נדרש לבחון האם המכלוא
הנבחר עומד בסטרס של שימור בהקפאה ,וזאת טרם גיבוש ממשק השתלות בפרות אומנות במהלך עונת הקיץ.
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 ניתן יהיה לשפר את שיעור ההתעברויות הנמוך בעונות הקיץ והסתיו ועל ידי כך,במידה וגישה זו תגיע ליישום
, על מנת שגישה זו לא תפגע בטיפוח הקיים.להעלות את תנובת החלב ולמנוע נזקים כלכלים למשק הבקר לחלב
נמליץ בהמשך להשתמש בזרמה ממוינת לזכרים אשר יועברו לשלוחת הפיטום ובכך שימוש בעוברי מכלוא לא
 ולא בעגלות אשר הפוריות, אנו נמליץ להשתיל עוברים בעיקר בפרות קשות התעברות, בנוסף.יפגע בטיפוח הגנטי
.שלהן גבוהה יחסית
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Abstract
Summer heat stress (HS) is a major factor contributing to low fertility in lactating dairy cows during
the hot season. Use of modern cooling systems in dairy farms has led to improvements in milk
production. However, conception rate during the summer remains lower than during the winter.
Moreover, the fertility rate remains low through the autumn, because of a carryover effect of
summer HS on the reproductive system. HS can damage the ovarian pool of follicles and the corpus
luteum. It also impairs estrous behavior and reduces oocyte competence. In addition, the developing
embryo is extremely sensitive to HS during its initial cleavages. During embryonic genome
activation (in bovine this occurs through the transformation from 8- to 16-cell-stage embryo), the
developing embryo acquires heat resistance that reaches its highest level at the blastocyst stage. In
light of this knowledge, an approach for embryo transplantation was developed in which an invitro-produced embryo is transplanted into the host cow at the blastocyst stage. Today, this method
is being used in several hot countries with partial success; nevertheless, new methods are needed
to improve the low fertility during the summer and autumn.
The main hypothesis of the current study was that hybrid embryos are more resistant to HS
due to their genetic variance. The research aims were (1) to examine the resistance of hybrid
embryos to HS and (2) to detect the most resistant hybrid. Although beyond the scope of the current
study, the ultimate aim is to bring this approach into practice by transplanting heat-resistant hybrid
embryos into host cows to improve pregnancy rates in the summer and autumn.
The study included three main stages and lasted 2 years. Throughout the study, Holstein
oocytes were in-vitro fertilized (IVF) with semen collected from several dairy cattle breeds (Jersey,
Brown Swiss, Montbeliarde, Gir and NRF).
Stage 1: We examined whether using semen from different breeds can improve summer
fertility rate and if so, which breed produces a higher fertility rate than the Holstein’s semen. This
breed could then be recommend for artificial insemination (AI) during the summer and autumn.
During the first summer, Jersey, Montbeliarde and Brown Swiss breeds were examined and the
proportion of oocytes that had two pronuclei (2PN) after fertilization was determined by DAPI
staining. Findings indicated a fertilization rate of 30% which did not differ among the examined
breeds, apparently due to low oocyte quality during the summer. Next, the fertilization potential of
the different breeds' semen was examined with high-quality oocytes produced in the winter.
Fertilization was performed under induced physiologically relevant heat shock (41.5ºC, 8 h) and
compared to that performed under normothermic conditions (38.5ºC). No difference was found
between the hybrid (~50% fertilization rate) and Holstein (40%). It should be noted, however, that
fertility rate assessed by the proportion of 2PN (18 h post-insemination) did not correlate with the
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cleavage rate, tested 44 h post-fertilization, at progressive stages. In light of these findings, we
concluded that 2PN is not a good parameter to examine fertilization rate.
Stage 2: We examined embryonic development after fertilization with Jersey, Brown Swiss,
Montbeliarde and Holstein semen, during the winter. Findings revealed a higher fertilization rate
under normothermic conditions (38.5ºC) for Montbeliarde (21.8%) compared to Jersey and Brown
Swiss, but it did not differ from that of Holstein (16.6%). We therefore continued the study with
Montbeliarde x Holstein embryos, with Holstein x Holstein embryos serving as controls. Sevenday embryos were exposed to HS (41.5ºC, 8 h) or cultured at 38.5ºC, and the survival rate was
examined on day 8 post-fertilization. No difference in survival rates was found between groups
when embryos were cultured at 38.5ºC (Montbeliarde 6.83%; Holstein 10.16%) or when they were
exposed to HS (Montbeliarde 13.53%; Holstein 9.38%). At this point, we could not find any
superiority in resistance to HS for hybrids relative to the Holstein breed.
Stage 3: The following summer, we examined fertility competence and heat tolerance of
two additional breeds (Gir and NRF). The NRF showed a significantly (p < 0.05) higher fertility rate
during the summer relative to Holstein (52.3% and 37.7%, respectively). The developmental rate to
2–4 cells was higher for NRF x Holstein than for Holstein x Holstein embryos (64.33 and 48.75%,
respectively; p < 0.05). However, these embryos did not develop to the blastocyst stage. Based on
these findings, we continued our study with NRF through the following winter. NRF x Holstein
embryos were produced and characterized for morphological, cellular (TUNEL) and molecular
(gene expression; PCR) characteristics. The proportion of embryos that developed into 2- to 4-cell
embryos and to the blastocyst stage did not differ between the groups and were 80 and 20%,
respectively. The total cell number (~60 cell/embryo) and the apoptotic index of the embryos (~13%
apoptosis) did not differ between the groups. Next, using a different model, we examined the heat
resistance of 8-cell-stage embryos (day 3 post-fertilization). Embryos were exposed to HS (41.5ºC,
8 h) or cultured at 38.5ºC and their developmental rate was recorded the next day, i.e., day 4 postfertilization. The proportion of embryos that developed to the morula stage was significantly higher
for NRF x Holstein embryos than for Holstein x Holstein embryos (83 vs. 50%, p < 0.05) when
cultured under normothermic or HS conditions. Pluripotency and stress-related genes were
examined in day 4 embryos. NRF embryos that had been exposed to HS and which did not develop
to the morula stage showed significantly (p < 0.05) lower expression of the SOX2 gene. In addition,
HSF1 expression was lower (p < 0.05) in both NRF and Holstein groups exposed to HS relative to
their controls. Morula-stage hybrid embryos had significantly higher NANOG expression and
lower ATP5b expression relative to the control group (p < 0.05).
In summary, the findings support the notion that environmental HS severely damages the
ovarian pool of oocytes, and that this damage cannot be improved by AI with non-Holstein dairy
cattle breeds. Using NRF semen resulted in a higher fertilization rate and a higher proportion of
b

embryos that developed into 2–4 cells during the summer. Nevertheless, these embryos did not
develop to the blastocyst stage, most likely due to previous HS-induced damage while in the ovary.
These findings correspond well with the low conception rate of dairy cows during the summer in
Israel and in other hot countries worldwide. Considering hybrid embryo transplantation as an
alternative approach, the Holstein x NRF embryos stood out among the other hybrids with a higher
cleavage rate, and higher developmental rate to the morula stage. Holstein x NRF embryos also
showed differences in gene expression, which might contribute to their higher resistance to HS.
Nevertheless, further studies are required to support this assumption. Studies might include
examination of other genes, additional thermotolerant breeds and cryopreservation survival. To
conclude, transplantation of hybrid embryos might constitute an alternative approach to improving
the low fertility of dairy cows during the summer and autumn.
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