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 החלבון המטאבולי במוצרי לוואי תורמי חלבון במנות המבוססות על תחמיצים
  

 וע. מועלם להנהלת ענף בקר אריאלי מוגשת ע"י ע.
 הפקולטה לחקלאות ומנהל המחקר החקלאי

  
  

   תקציר
עבודה זו בחנה כלים שיאפשרו לאמוד את איכות החלבון במזונות הלוואי תורמי החלבון העיקריים 
המשמשים ברפת החלב. נבחנו כמה תכונות המשפיעות על ערכם הביולוגי של מספר מזונות לוואי 

חלבון ברפת. נבחנו פריקות החלבון בכרס )באמצעות מדידת פריקות בכרס ושיטת המשמשות כתוספי 
המסה בבופרים שונים(, עיכול במעי הדק באמצעות שימש באנזימי עיכול( וסך העיכול בכלל  -קורנל 

מערכת העיכול. כן נבחנה השונות בין משלוחים בערכים אלו, מאחר ומקובל שקיימת שונות רבה בתוך 
ל מגוון רחב של תנאי יצור הובלה ואחסנה, במיוחד בשל התחממותם. המזונות שנבחנו היו: המזונות בש

גלוטן פיד, ד. ד. ג., ארבעה סוגי כוספת סויה, כוספת חמניות וכוספת ליפתית. במזונות אלו נערכה 
אנליזה כימית מפורטת בדגימות שנאספו ממספר משלוחים. נמצאו מספר הבדלים בין הפריקות 

בית בשיטת שקי הדקרון לעומת זו שיטת קורנל. ההבדל הנמוך ביותר בין השיטות נמצא האפקטי
כוספת סויה. מקדם השונות בין משלוחים של מוצרי לוואי -וההבדל הגדול ביותר נמצא ב  בכוספת לפתית

מתעשיית התירס גלוטן פיד וד.ד. ג. היה גבוה משמעותית בהשוואה למקורות החלבון האחרים. מצביע 
ל הצורך לבחון את פריקות החלבון בכרס במזונות אלו בתדירות גבוהה ביחס לכוספאות צמחי השמן. ע

( 6%נמוכים יחסית ) cv בחינת השונות בערכי נעכלות במעי בין משלוחים במזונות השונים הראתה ערכי
ספת ( בכו38%( במרבית המזונות וערכים גבוהים יחסית )20%בסויה המקומית, ערכי ביניים )כ 

-2של נעכלות החלבון בכל המזונות נמוכים, בטווח של  cv הליפתית. בכלל מערכת העיכול היו ערכי ה
. לערכי שונות אלו צריכים להילקח בחשבון בעת הרכבת המנה ואיזון אספקת החלבון המטאבולי 5%

 לפרת החלב.
  

 מבוא
מסיסות החלבון  (NRC, 2001). ההמזונות הנצרכים ע"י מעלי גירה מכילים חלבונים ברמת מסיסות שונ

( מביאים לשונות בנגישות האנזימים הפרוטאוליטיים, ומכאן S-S כמו גם קשרים תוך מולקולריים )כגון
חלבוני המזון עשויים לעבור מטאבוליזם ניכר בכרס, הודות לפעילותם של   גם לפריקות המזונות בכרס.

כרס ממשיך בדגרדציה בכרס ומשמש בעיקר לבניית המיקרואורגניזמים שם. יתרה מזו, החלבון הפריק ב
חלבון מיקרוביאלי שם. כתוצאה מכך הרכב החלבון המגיע אל המעיים הדקים ונספג שם שונה באופן 

מהותי מהרכב החלבון המקורי במנה. פריקות החלבון בכרס הנה לכן אחד הגורמים החשובים הקובעים 
ספים הקובעים את איכותו של החלבון הם נעכלותו במעיים . גורמים נו(Stern, 2006) את איכות החלבון

 הדקים כמו גם הרכב חומצות האמינו שלו.
אספקת החלבון הכללי במנת הפרה גבוהת התנובה במשק מגיעה משלשה מקורות עיקריים )מזון גס, 

תאם כל גרעינים, כוספאות ומזונות לוואי(. ההתפלגות בין מקורות אלו מוכתבת בעיקר ע"י מחירם, ובה
מחלבון המנה. בד"כ המחיר קובע יותר מאשר יכולת הרכיב לספק חלבון  15-40%מקור תורם כ 

 מטבולי.
קיימת שונות רבה בין אצוות שונות של אותו מזון, המותנית בין היתר בתנאי הגידול של הצמח, בתנאי 

יץ או חימום ההובלה )במיוחד במקרה של יבוא( ובתנאי אחזקתו. התחממות של מזון למשל תחמ
שאריות גרעינים לצורך יבושם עשויה לגרום לריאקצית מילארד בה נצמדות חומצות אמינו מסוימות 

 לקצוות פעילים של סוכרים, וכתוצאה מכך יורדת זמינות החלבון.
מבין מקורות החלבון השונות הגבוהה ביותר בערכי הפריקות בכרס קיימת במזונות הלוואי, ולכן הצעה זו 

 בהם.מתמקדת 
בנוסף קיימת אי בהירות לגבי ערכם הביולוגי )נעכלות חלבון במעי ושרידותו בכרס( של התוספות 

החלבוניות. גורם חשוב המשפיע על זמינות החלבון של מזונות לוואי הוא מידת התחממותם. בעוד 
אינו זמין, הרי עבור  ADF     ( (ADIN שלגבי מזון גס )תחמיצים בעיקר( מקובל שכל החלבון הקשור ל

(. בהתאם ישנן Weiss et al., 1989 ראה מזון מרוכז כמחצית מהחלבון הקשור לסיב הינו כנראה עכיל )
גם השגות לגבי מהימנות המדדים לאומדן נזקי התחממות. יש המודדים את נזקי ההתחממות 

 ויש המתייחסים להעלמות חלבון בשקי דקרון מוביליים במעי. ADIN כ
פע ערכו של התוסף מנוכחות רכיבי המנה האחרים. ערכם הממוצע של מזונות אלו מצוי בטבלאות כן מוש

המזון מחו"ל שנקבעו בנוכחות מזון גס שמידת תסיסתו בכרס גבוהה בד"כ בהשוואה לתחמיצים 
בעוד  %19 ( הם1996) NRC המקומיים. כך למשל ערכי שרידות חלבון של תחמיץ חיטה שנקבעו ע"י

 (Arieli et al., 1999) 37%ופיניים שנמצאו בארץ היו שערכים א



  
 שיטות הערכה של איכות החלבון

 עיכול בכרס. קימות שתי שיטות עקרוניות להערכת עיכול החלבון בכרס: .1

(. Orskov and McDonald, 1979הערכה המבוססת על הדגרת המזון בשקיות דקרון בכרס )      א.
( ונמצאה התאמה טובה בין הנעכלות Arieli et al., 1989 שיטה זו משמשת את המעבדה שלנו )ראה

 (.NRC, 2001המחושבת באופן זה לבין עיכול החלבון בגוף החיה )
הערכה המבוססת על חלוקת החלבון המזוני בכרס באמצעות המסתו בבופרים שונים לפרקציות       ב.

מהיר, בינוני, איטי ובלתי נעכל(. השיטה פותחה באוניברסיטת בעלות קצב פריקות שונה )
( ונמצאה התאמה טובה בין שיטה זו לפריקות בשקי הדקרון Sniffen et al., 1992)  קורנל

(Shannak  et al., 2000.) 

 עיכול החלבון השרידי במעי. .2

יידים )המוחדרים הערכה המבוססת על הדגרת שארית המזונות לאחר עיכול בכרס בשקי דקרון נ  א.
באמצעות קנולה לקיבה האמיתית או לתריסריון( ואיסופם בצואה. גם שיטה זו נוסתה בהצלחה ע"י 

 .Arieli et al., 1999)מעבדתנו )
ב. עיכול החלבון השרידי באמצעות שימוש באנזימים. בדרך כלל מקובל להשתמש בתערובת אנזימים 

 (.Calsamiglia and Stern 1995 )פפסין פנקראטין, ראה
  

הערכות של שרידיות החלבון המזוני אינן מבוצעות בדרך כלל בארץ ובאותם משקים בהם נכנסים ערכי 
חלבון שרידי למנה, מקור הערכים בטבלאות מזון. הדבר נובע בין היתר מהתיחסות לסקירה ישנה 

(Santos et al., 1998אשר לפיה לא נמצא יתרון לחלבון שרידי שהחליף כוספת ,)  סויה במנה. מסקנות
שהראו כי שיטת ההשוואה  Hristov et al,, 2005)  אלו הופרכו ע"י עבודות מעודכנות יותר )למשל

( היתה מוטה. גורם נוסף המוליך לתגובה נמוכה להרכבה נכונה של רמת 1998) Santos et al של
ק"ג חומר  24הצורכת  החלבון במנה, הינה השימוש המופרז בחלבון. במנה הישראלית הממוצעת, פרה

גרם חלבון, יעילות יצור חלבון  1100ק"ג חלבון ביום( ומניבה כ  4.0חלבון במנה )דהיינו  16.5%יבש עם 
(. עם התגברות המודעות לצורך בשמירת איכות הסביבה, קרוב לודאי 27%החלב הינה נמוכה )כ 

דך, לא מן הנמנע שגם בשל (. מאיSt-Pierre and Thraen, 1999שנורמות ההזנה ישונו בהתאם )
שיקולים כלכליים יגבר הצורך, לצמצם את רמות החלבון במנה ו/או להשתמש יותר במזונות לואי 

שכאמור השונות בערכי החלבון שלהם גבוהה, ומחייבת הערכה ישירה. מן הראוי לציין כי ישנן עדויות 
 ,Butlerת חלב גבוהות תנובה )רבות בדבר השפעה שלילית של עודפי חלבון על ירידת פוריות בפרו

2005) 
  

 מטרות המחקר
מטרת המחקר הכללית לשפר את אספקת הנוטריינטים לפרת החלב גבוהת התנובה. מטרת המחקר 

הישירה היא להעמיד כלים שיאפשרו לאמוד את איכות החלבון במזונות הלוואי תורמי החלבון העיקריים 
 ן פיד, ד. ד. ג. כוספת חמניות וכוספת ליפתית.המשמשים ברפת החלב המקומית. לדוגמה: גלוט

  
 חמרים ושיטות

בעבודה זו הועמדו כלים לאמוד את איכות החלבון במזונות הלוואי תורמי החלבון העיקריים המשמשים 
, 6, 3  ברפת החלב. בשלב ראשון הועמדה שיטת קורנל במזונות דוגמה שהודגרו קודם לכן בכרס למשך

(. Arieli et al., 1989שעות. ההדגרה בוצעה לפי פרוטוקול המתואר ב ) 72ו 48, 36, 24, 12, 9
מעקומת העלמות החלבון כפונקציה של זמן ההדגרה מתקבל ערך של פריקות בזמן אפס, ועקום מעריכי 

ר קבלת המתאר את פוטנציאל וקצב העיכול המיקרוביאלי . שימוש בקצב זרימת המעכל מהכרס מאפש
 פריקות חלבון אפקטיבית.

(. באופן עקרוני מחולק Licitra et al., 1996הרצת שיטת קורנל בוצעה לפי פרוטוקול המתואר ב )
להשקעת חלבונים, בופר בוראט  TCAפרקציות באמצעות שימוש בממסים שונים ) 5החלבון בדוגמה ל 

. לכל מאגר קצב פריקות משלו (NDFוה  ADF בשאריות ה N להשקעת חלבון בלתי מסיס, ובדיקת
 המאפשר לחשב בסה"כ את פריקות החלבון בדוגמה.

של  -. בקצרה, שאריות חלבון שרידי  Gargalo et al., 2006 בוצעה לפי  in vitro בדיקת נעכלות חלבון
או  12, 9דוגמאות מזון מכל המקורות שתוארו למעלה, שנותרו בשקי הדקרון לאחר הדגרה בכרס של 

מעלות, של חברת אנקום בשני  39, הודגרו בשקיות דקרון בשתי חזרות באינקובאטור דייזי, ב שעות 24
גרם לליטר( למשך  3ולאחר מכן בפנקראטין )  גרם בליטר( למשך שעה 1שלבים. תחילה בפפסין )



י יממה. בשאריות נקבע ריכוז חנקן ומנו חושבה נעכלות החנקן השרידי במעי. מנתוני נעכלות בכרס ובמע
 חושבה גם הנעכלות בכלל מערכת העיכול.

  
 .1טבלה מס. 

 
נאספו מספר משלוחים של תוספי חלבון אופייניים לרפת החלב. המזונות ומספר המשלוחים מתוארים 

 .2בטבלה מס. 
  

 . הרכב כימי של התוספים )% בחומר יבש(2טבלה מס. 

 
  
  

 תוצאות ודיון
במזונות השונים. ערך הפריקות ההתחלתי היה גבוה   b ו  a . מציג את התפלגות פרקציות1גרף מס. 



 ביותר בגלוטן פיד ונמוך בכוספות הסויה וה ד.ד.ג.

 
  
  

 קצבי הפריקות היו שונים מאוד בין המזונות, הקצב הגבוה היה בכוספת החמניות והנמוך בד.ד.ג.

 
  
  

-2.4בטווח   מתאר את הפריקות האפקטיבית לפי שיטת שקי הדקרון. שונות בין משלוחים הייתה 3גרף 
 3.2%, 3.0%, 2.4%( היה פיזור ערכים נמוך )SBM1-ו CM, SBM2. בשלושה מזונות )5.7%

, 5.3%( היו מקדמי ההשתנות גבוהים יותר )SFM-ו DDG, GFהמזונות האחרים ) בהתאמה(. בשלושת
 בהתאמה(. 5.7%-ו 5.3%



 
  

מתאר את התפלגות הפרקציות השונות במזונות שנבדקו עפ"י שיטת קורנל. בחלק מהמזונות  4גרף 
 ון, אך לא בכל הדוגמאות.נמצאה התאמה טובה בערכי הפרקציות מהירות העיכול עם שיטת שקי הדקר

  
ערכי הפריקות האפקטיבית חושבו עפ"י אומדני  . מציג את הפריקות האפקטיבית בשיטת קורנל.5גרף 

. מקדמי ההשתנות של המזונות השונים היו CNCPS קצב הפריקות של כל פרקציה שנלקחו מתוכנת
 11.6%-ו 4.5%, 3.1% ,2.3%, 2.3%, 1.9%, 0.2%
 בהתאמה. GF-ו SBM2, DDG, SFM, SBM3, CM, SBM1 עבור

 
  
  

 מציג את המתאם בין שתי השיטות. 6גרף 



 
  

 20%-נע בין  CNCPS ההפרש באחוזים בין הפריקות האפקטיבית בשיטת שקי הדקרון לעומת זו של
בממוצע,  1.7%עם  CM-ההבדל הנמוך ביותר בין השיטות נמצא ב + לטובת שקי הדקרון.21%לבין 

בממוצע בשיטת שקי הדקרון  16.7%-עם ערך נמוך יותר ב SBM2-ואילו ההבדל הגדול ביותר נמצא ב
לטובת שקי הדקרון. בשני  1%התאפיינה ע"י הפרש קטן של  CNCPS.SBM3 לעומת

 4%הדקרון, ואילו במשלוח השלישי  לטובת שיטת שקי 15%היה הפרש ממוצע של  SFM משלוחי
והמשלוח  CNCPS בממוצע לטובת 7%היו בעלי הפרש של  DDG . שני משלוחיCNCPS לטובת

ואילו  CNCPS-בממוצע ב 13%-התאפיינו בערך גבוה יותר ב GF לטובת דקרון. שני משלוחי 9% -השני
 -נו ע"י הפרשים הפוכיםהתאפיי SBM1בשיטת שקי הדקרון. שני משלוחי 13%-ערך נמוך ב -השלישי

 9%-התקבל בשיטת שקי הדקרון, ואילו במשלוח השני ערך נמוך ב 10%-במשלוח אחד ערך גבוה ב
בשיטת שקי הדקרון  6%-הציגה ערך פריקות נמוך ב SBME בשיטה זו. הדוגמא היחידה של

 .CNCPS לעומת
  

 ובכלל מערכת העיכול  . ערכי נעכלות חלבון בכרס )שיטת שקי דקרון(, במעי3טבלה מס. 

 
  
  

אחוז לשעה. ערכים אלו  8%מרוכזים ערכי נעכלות מחושבים לפי קצב זרימה מהכרס של   3בטבלה מס. 
כמובן יחסיים. הגברת הזרימה משנה את היחס בין החלבון הפריק והחלבון שנעכל במעי, עם השפעה 
קטנה יחסית על סך החלבון הנעכל בכלל מערכת העיכול. מהטבלה ניתן ללמוד כי ארבעת סוגי כוספת 

ו שונים במספר תכונות בהשוואה לארבעת התחליפים האחרים )גלוטן, ד.ד.ג.ת כוספת לפתית הסויה הי
בממוצע בעוד שפריקות התחליפים  73%וכוספת חמניות(. כוספות הסויה היו פריקות יותר בכרס כ 



. מאידך למרות השרידיות הגבוהה יותר, סיפקו התחליפים הללו פחות חלבון נעכל 67%היתה בממוצע 
, ובסה"כ היתה נעכלות החלבון במעי ובכלל מערכת העיכול גבוהה יותר בכוספות הסויה. בלטו במעי

לרעה כוספת הליפתית, הגלוטן פיד והד.ד.ג. מזונות אלו ניתנים במנה בדרך כלל כדי לספק לפרה חלבון 
שקול עוקף כרס. לאור התוצאות המוצגות כאן, יעילות התוספות להשגת מטרה זו מוטלת בספק. יש ל

בהתאם למחירם את יכולתם לספק חלבון פריק, לטובת סינטוז חלבון מיקרוביאלי בכרס. ערכי הנעכלות 
 באתרי נערכת העיכול של כוספות הסויה דומים למקובל, ומצביעים על מהימנות השיטה בה נקטנו.

 מטרה נוספת בעבודה זו היתה לבחון את השונות הקיימת בין משלוחים.
  
  

( מבטא מדד לשונות שאינו תלוי בממוצע, וכל שהוא נמוך יותר, כך קטן CVשתנות )ערך מקדם הה
 St-Pierre andהסיכוי שתהיה שגיאה משמעותית בשימוש בממוצע שהתקבל לשם הרכבת מנות )

Weiss, 2007ערכי .) CV עבור הפריקות האפקטיבית של GF  היה גבוה במידה ניכרת משאר המזונות
הציגו  DDG-(. כוספת החמניות ו4.6השני הכי גבוה בשיטת שקי הדקרון )( ו11.6)CNCPS בשיטת

בהתאמה( אך ערכים נמוכים יחסית  4.4-ו 5.7יחסית גבוהים בשיטת דקי הדקרון ) CV ערכי
(. באופן כללי ניתן להתרשם כי תוצרי הלוואי של תעשיית התירס, גלוטן פיד 1.9-ו 2.3) CNCPS בשיטת

מקדמי השתנות גדולים יותר עבור הפריקות האפקטיבית, כלומר השונות בין , נטו להציג ערכי DDG-ו
המשלוחים שלהם הייתה גדולה יותר. נתונים אלה יש לקחת בחשבון בעת הרכבת מנה 

וגלוטן פיד בעזרת נתונים ספרותיים של מזונות אלה. לעומתם, נטו סוגי כוספות הסויה   DDGהכוללת
רכי מקדמי השתנות נמוכים באופן יחסי. הדבר מצביע על אחדות וכוספת הליפתית להתאפיין ע"י ע

יחסית בין משלוחים שונים של שני מזונות אלה, אך עדיין ערכי הספרות לא בהכרח תואמים הרכב של 
-משלוח מסויים. ייתכן וניתן לערוך אנליזות למזונות אלה בתדירות פחותה משל תוצרי הלוואי גלוטן פיד ו

DDG. 
  

נעכלות חלבון במעי )ובכלל מערכת העיכול( נבחנו שני מרכיבי שונות הקשורים בשיטה לגבי ערכי 
משך ההדגרה בכרס. ערכי עיכול החלבון במעי נטו להיות גבוהים בכ  -ובדגימה. מרכיב השונות הראשון

 שעות. 24שעות בכרס בהשוואה לדוגמאות שהודגרו במשך  12ו  9בדוגמאות כרס שהודגרו ל  5%
ערכים הגבוהים יותר מתאימים לתנאי ההזנה הנוכחיים ברפת. לא נמצאה השפעת גומלין לדעתנו ה

מובהקת בין מזונות ומשך הדגרה בכרס, על הנעכלות במעי ובכלל המערכת, כך שהנתונים שנאספו בכל 
 משך הדגרה מייצגים הבדלים אמיתיים בנעכלות.

ת בערכי נעכלות במעי בין משלוחים במזונות הבדלים בין משלוחים. בחינת השונו –גורם השונות השני 
( במרבית המזונות 20%( בסויה המקומית, ערכי ביניים )כ 6%נמוכים יחסית ) cv השונים הראתה ערכי

של נעכלות  cv ( בכוספת הליפתית. בכלל מערכת העיכול היו ערכי ה38%וערכים גבוהים יחסית )
!( עדיין משתמשת הרפת בשיטת החלבון  2010יום ). כ2-5%החלבון בכל המזונות נמוכים, בטווח של 

הכללי להערכת אספקת החלבון לפרה. קיים מיעוט המשתמש בהערכת פריקות החלון בכרס לאיזון 
המנה. לערכי העיכול במעי יש חשיבות מעשית רק כאשר מאוזנת המנה מבחינת אספקת החלבון 

שיבות למדוד במעבדה את יעילות ספיגת (. בתנאים כאלו יש חmetabolizable proteinהמטאבולי )
 החלבון במעי.
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