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Abstract 

During the growing period of cattle, fatteners and dairy farmers face a number of 

challenges that may have implications for the future performance of the calves and 

cows and the profitability of these enterprises. In suckling calves, this is mainly for 

coping with bowel and respiratory diseases. After weaning, the research challenges 

and key interfaces are improving the efficiency of food utilization, growth and 

production. The key to minimizing reductions in the productivity and increasing the 

profitability is the ability to monitor and predict, in an early and objective manner, 

metabolic and pathophysiological conditions. The oral fluids of calves can be used for 

this purpose. We recently identified 475 different proteins in oral fluids of calves from 

different age groups, with a differential expression profile. The proteins were 

classified according to their biological activities using bioinformatics tools, activities 

that include, among other things, protective reactions, inflammatory reactions and 

metabolic activity. The hypothesis underlying this research proposal is that because of 

the differential expression of proteins in the oral fluids of calves of different ages and 

the fact that the protein content of oral fluid represents local sources and the 
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individual's systemic conditions, they can be used as biomarkers to identify and 

predict their health and productive challenges. Oral fluids were collected from the 

calves' mouths every day until the age of one week and then every two months until 

marketing to the slaughterhouse. A proteomic analysis of oral fluid proteins 

expression was performed, along with monitoring of growth, morbidity and kosher 

status. In the present report, we report proteins that are differentially expressed in 

calves diagnosed two or three months after the date of saliva sampling (up to one 

week old) or in calves that didn't develop BRD. In addition, we describe five 

biological pathways (glycolysis, gluconeogenesis, pentose phosphate pathway, 

cytoskeleton organization, biosynthesis of mucin), that differ in their level of 

expression at the age of one week, in calves that developed disease 2-3 after the 

sample time of saliva vs healthy ones. This fact can indicate a difference in metabolic 

processes that distinguish healthy calves from calves that are prone to disease. We 

evaluated two of these proteins, ribulose-5-phosphate-3-epimerase (RPE) from the 

PPP and GALNT1 from the biosynthesis pathway of mucins. While the level of 

expression of RPE was higher at 1 week in calves that developed BRD, GALNT1 

exhibited an increased expression pattern in non-diseased calves. The presumed 

association of these two proteins with BRD resistance / sensitivity is discussed in the 

report, and a prospective study is needed to determine the feasibility of using the 

dozens of proteins mentioned in the work as biomarkers for early identification of the 

risk of developing BRD. 

 

 

 תקציר

במהלך תקופת הגידול של בני בקר, מפטמים ורפתנים ניצבים בפני מספר אתגרים שעשויה 

להיות להם השלכה על הביצועים העתידיים של העגלים והפרות ועל רווחיות המפטמה 

והרפת. בעגלים יונקים הדברים אמורים בעיקר לגבי התמודדות עם מחלות מעיים ונשימה. 

מחקריים והממשקים המרכזיים הם שיפור יעילות ניצול המזון, לאחר הגמילה, האתגרים ה

הגדילה והיצרנות. המפתח למזעור פחתים בתהליך הגידול במפטמה וברפת ולהגדלת 

רווחיותן מצוי ביכולת לנטר ולנבא באורח מוקדם ואובייקטיבי מצבים מטבוליים 

לאחרונה זיהינו בנוזלי ופתופיסיולוגיים. נוזלי הפה של עגלים יכולים לשמש למטרה זאת. 

חלבונים שונים עם פרופיל ביטוי דיפרנציאלי.  475הפה של עגלים מקבוצות גיל שונות 

החלבונים סווגו ע"פ הפעילויות הביולוגיות שלהם בעזרת כלים ביואינפורמטיים, פעילויות 

ת שכוללות בין היתר תגובות הגנה, תגובות דלקתיות ופעילות מטבולית. ההיפותזה העומד
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היא כי בשל הביטוי הדיפרנציאלי של חלבונים בנוזלי פה של הנוכחי בבסיס הצעת המחקר 

עגלים בגילאים שונים, והעובדה כי תכולת החלבונים של נוזלי הפה מייצגת מקורות מקומיים 

ומצבים סיסטמיים של הנבדק, ניתן להשתמש בהם כביומרקרים לזיהוי וחיזוי אתגרים 

ליום  אספו מחלל הפה של העגלים אחתנלהם במהלך הגידול. נוזלי פה ים שבריאותיים ויצרני

אנליזה פרוטאומית  נערכהשבוע ואח"כ אחת לחודשיים עד השיווק לבית המטבחיים.  עד גיל

בדו"ח כשרות. התחלואה והגדילה, המעקב אחר ל , במקבילשל ביטוי חלבוני נוזלי הפה

 פרנציאלית בעגלים שאובחנו חולים כחודשייםל חלבונים המתבטאים דיעהנוכחי אנו מדווחים 

בנוסף, . BRD, או בעגלים שלא פיתחו לאחר מועד הדיגום של הרוק )עד גיל שבוע( שלושה

 ון, ארגPPP פוספט-פנטוזאנו מתארים חמישה מסלולים ביולוגיים )גליקוליזה, גלוקונאוגנזה, 

בגיל שבוע, בין עגלים שיחלו  שונים ברמת הביטוי שלהם, (, ביוסינתזה של מוציניםשלד התא

יכולה להעיד על זו עובדה לאחר מועד הדיגום של הרוק.  2-3לאלה שלא יפתחו מחלה 

ערכנו דיפרנציאליות בתהליכים מטבוליים, שונה בין עגלים בריאים לעגלים המועדים לחלות. 

 PE)(R epimerase-3-phosphate-5-Ribulose שניים מעשרות חלבונים אלה,לוריפיקציה 

 RPE. בעוד רמת הביטוי של , ממסלול הביונתזה של מוציניםGALNT1ו  PPPממסלול ה 

הציג דגם ביטוי מוגבר בעגלים  BRD ,GALNT1בגיל שבוע בעגלים שפתחו הייתה גבוהה 

לצורך  נדון בדו"ח.BRD לעמידות/רגישות ל הקשר המשוער של שני חלבונים אלה  שלא חלו.

רות החלבונים המוזכרים בעבודה כביומרקרים לזיהוי מוקדם בדיקת היתכנות לשימוש בעש

  .נדרש מחקר המשךשל הסיכון לחלות במחלות נשימה בעגלי הולשטיין, 

 מבוא 

מפטמים ורפתנים המגדלים עגלים ועגלות במשק הבשר והחלב ניצבים בפני מספר אתגרים 

ים העתידיים של על הביצועבמהלך תקופת הגידול, אתגרים שעשויה להיות להם השלכה 

בעגלים יונקים הדברים אמורים בעיקר לגבי . העגלים ועל רווחיות המפטמה והרפת

לאחר הגמילה, האתגרים המחקריים והממשקים  התמודדות עם מחלות מעיים ונשימה.

בעוד שבעגלים יונקים זיהוי  המרכזיים הם שיפור יעילות ניצול המזון, הגדילה והיצרנות.

של הסיכון לתחלואה הוא קריטי ולוקה בחסר גם אצל מגדלים מנוסים,  מוקדם ואובייקטיבי

לאחר הגמילה עיקר החשיבות הכלכלית היא בזיהוי ובאפיון של עגלים לא יעילים ולא כשרים 

בפוטנציה. המפתח למזעור פחתים בתהליך הגידול במפטמה וברפת ולהגדלת רווחיותן מצוי 

 יקטיבי מצבים מטבוליים ופתופיסיולוגיים. ביכולת לנטר ולנבא באורח מוקדם ואובי

נוזלי הפה של עגלים ועגלות יכולים לשמש למטרה זאת. נוזלי הפה הינם תערובת המורכבת 

מהפרשות של בלוטות הרוק הקטנות והגדולות )רוק(, נוזל החניכיים שהינו תסנין של הסרום, 

גם הפרשות מהאף שאריות מזון, אוכלוסיית המיקרואורגניזמים של חלל הפה כמו 

אלבאולרית )ריאות(. לפיכך תכולת החלבונים של נוזלי הפה מייצגת -ומהמערכת הברונכו
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מקורות מקומיים )של חלל הפה( וגם מצבים סיסטמיים של הנבדק. שיפורים טכנולוגיים של 

העשורים האחרונים אפשרו הרחבת הניצול של נוזלי הפה לדיאגנוסטיקה של מחלות 

רים ספציפיים, חיזוי התקדמות של מחלה, בקרה של טיפולים תרופתיים באמצעות ביומרק

וזיהוי שימוש אסור בסמים מסוכנים. היכולת לקבלת רוק בצורה בלתי חודרנית, נוחה 

לשימוש, וללא כח עזר רפואי הביאו את השימוש בנוזלי הפה להיות כלי דיאגנוסטי קליני 

התקדמויות וקביעת הפרוגנוזה שלהם. חשוב לזיהוי תחילת תהליכי מחלה, התקדמותם 

משמעותיות אלו פתחו דרך חדשה עם פוטנציאל רב לגילוי סמנים )ביומרקרים( מקומיים 

הראנו כי וסיסטמיים באמצעות איפיון פרוטאומי של נוזלי הפה. בעבודות קודמות במעבדתנו 

ים פיזיולוגיים כמו שימוש בנוזלי הפה הוא כלי רגיש לזיהוי שינויים בתבניות החלבונים במצב

גם שינויים במצבי מחלה. יתר על כן, הצגנו שתי טכנולוגיות חדשות על מנת להעלות רגישות 

זיהוי חלבונים בתפוצה מועטה בנוזלי הפה באמצעות הסרה של חלבונים ממסכים בתפוצה 

גבוהה. שילוב הטכנולוגיות פותח דלת חדשה לזיהוי סמני מחלה בעזרת חלבונים בעלי 

 ,Choo and Huestis, 2004; Fleissig et al) ה נמוכה בנוזלי הפה בזמן מחלהתפוצ

2009; Giusti et al, 2007; Hu et al, 2007A; Peluso et al, 2007; Ryu et al, 2006; 

Streckfus  and Dubinsky 2007).. 

שונות  במימון מועצת החלב זיהינו בנוזלי הפה של עגלים מקבוצות גילקודמת בתכנית מחקר 

חודשים  0-2( 1חלבונים שונים עם פרופיל ביטוי דיפרנציאלי. קבוצות הגיל היו:  475

(n=10 ,)2  )2-4 ( חודשיםn=7 ו )4-9( 3 ( חודשיםn=27 ,מתוכם .)חלבונים התבטאו  21

ו  1חלבונים בקבוצות גיל  27, 3ו  2חלבונים בקבוצות גיל  16רק בקבוצת הגיל המבוגרת, 

ים רק בקבוצת הגיל הצעירה. בהשוואה בין קבוצות הגיל הצעירה והמבוגרת, חלבונ 16, ו 2

 50חלבונים בוטאו רק באחת מהקבוצות, מה שמצביע על תבנית ביטוי דיפרנציאלית.  79

חלבונים היו בעלי  99בקבוצה המבוגרת, ו  2-3חלבונים היו בעלי עוצמת ביטוי הגבוהה פי 

החלבונים שזוהו  475מתוך  228יל הצעירה. לסיכום, עוצמת ביטוי גבוהה יותר בקבוצת הג

הציגו פרופיל ביטוי דיפרנציאלי בהשוואה בין שלושת קבוצות הגיל. החלבונים סווגו ע"פ 

הפעילות הביולוגית שלהם בעזרת כלים ביואינפורמטיים. לדוגמה, ביטוי מוגבר של חלבונים 

 inflammatoryדלקתית )(, בתגובה defense responseהמעורבים בתגובת הגנה )

response( ובתהליכים מטבוליים )glucose metabolic process נמצא בקבוצת הגיל )

 הצעירה.

היא כי בשל הביטוי הדיפרנציאלי של הנוכחית העומדת בבסיס הצעת המחקר  ההיפותזה

ה והעובדה כי תכולת החלבונים של נוזלי הפחלבונים בנוזלי פה של עגלים בגילאים שונים, 

ניתן להשתמש בהם כביומרקרים  מייצגת מקורות מקומיים ומצבים סיסטמיים של הנבדק,

 לזיהוי וחיזוי אתגרים בריאותיים ויצרניים שלהם במהלך הגידול.
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 :                                                                                            העיקרית מטרת המחקר

לפתח מחלות מעיים  הסיכוןשל  מוקדםהאפשרות לזיהוי אובייקטיבי וספציפי  לבחון את

 בעגלים יונקים, המושתת על סמנים חלבוניים בנוזלי הפה. )עם דגש על נשימה( ונשימה

 שיטות וחומרים

במשק  על בסיס יומיומי מהלידה עד גיל שבועמעשרים ושמונה עגלים דגימות רוק נאספו 

מחזורי  במספר ליונקיה בנווה יערהעגלים ועברו הימים  14-7 גילב המקור )רפת בית דגן(.

נדגמו  בגיל חודשיים, חמישה ותשעה חודשיםו העגלים מחלב. גמלנגיל ששים יום בהעברה. 

והנוזל העליון הועבר  ,, סורכזו(pooled samples) קובצו רוקהדגימות . דוגמאות רוק

חולקו דוגמאות הרוק  אנליזות.עד להמשך ה -Co80נקיות והוקפא ב למבחנות 

השתמשו בטכנולוגיות שפותחו במעבדה רטרוספקטיבית לקבוצת "חולים" וקבוצת "בריאים". 

להסרת עמילאז ואלבומין כדי למנוע את מיסוך האנליזות הפרוטאומיות על חלבונים 

 ה"חולים" וה"בריאים"מקבוצות  דוגמאות הרוקהרכב החלבונים בהמתבטאים ברמה נמוכה. 

צבעו נמימדי. לאחר ההרצה הג'לים -בג'ל דו הפרדה. 1בדקו בשתי אנליזות מקבילות: נ

סרקו ועברו אנליזה ביואינפורמטית. ספוטים מעוררי עניין, בעלי הבדלים נבצביעת כסף, 

באנליזה מס  הקי. בדMass-Spectrometry .2-שלחו לזיהוי בנגזרו מהג'לים ונמובהקים 

נותחו באנליזה מס ספקטרומטרית כמותית ובעזרת הפרדה . תספקטרומטרית כמותית ישירו

 דו מימדית לקביעת הרכב חלבוני הרוק. 

 תוצאות + דיון

, של עגלים ועגלות משק הבשר והחלב ניצב בפני מספר אתגרים במהלך תקופת הגידול

ועל רווחיות המפטמה  הםעל הביצועים העתידיים שלאתגרים שעשויה להיות להם השלכה 

 בעגלים יונקים הדברים אמורים בעיקר לגבי התמודדות עם מחלות מעיים ונשימה. .והרפת

לאחר הגמילה, האתגרים המחקריים והממשקים המרכזיים הם שיפור יעילות ניצול המזון, 

בעגלים יונקים זיהוי מוקדם ואובייקטיבי של הסיכון לתחלואה הוא קריטי  הגדילה והיצרנות.

מנוסים. המפתח למזעור פחתים בתהליך הגידול במפטמה  ולוקה בחסר גם אצל מגדלים

וברפת ולהגדלת רווחיותן מצוי ביכולת לנטר ולנבא באורח מוקדם ואובייקטיבי מצבים 

מאחר ונוזלי הפה מייצגים מקורות חלבוניים של רקמות הגוף מטבוליים ופתופיסיולוגיים. 

כי  הנחנולבונים שניתן לזהות, השונות, ומאחר ונסיוננו מצביע על קיומם של כמה מאות ח

 ניתן יהיה לקשר בין תבנית ביטויים של אחדים מהם ובין מצבים מטבוליים ופתופיסיולוגיים

לפיכך, מטרת המחקר הייתה  ליוני שקלים בשנה.יובכך לחסוך למשק החקלאי עשרות מ

, עם הבשנת החיים הראשונוחולות ליצור את בסיס הנתונים של הרכב הרוק בחיות בריאות 

במחקר הקודם פרופיל החלבונים ברוק נקבע אחת . תקופת החיים המוקדמתדגש על 
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לחודשיים, כאשר הדגימה הראשונה נלקחה בגיל חודשיים. לאור התוצאות שהתקבלו, לפיהן 

בגיל מאוחר יותר, ולאור  יםבגיל חודשיים יש ביטוי דיפרנציאלי של חלבונים שלא מופיע

בשלושת החודשים הראשונים לחיי  יםהמעיים והנשימה חל העובדה שרוב מקרי תחלואת

בחודשים הראשונים חשוב שיעשה ברזולוציה גבוהה יותר,  העגל, ניטור פרופיל החלבונים

  ור חלבונים שלא אותרו במחקר הקודם.טינ, לצורך הראשון לחיים שבועבמהלך הקרי 

 

המתבטאים המשתתפים במסלול הגליקוליזה והגלוקונאוגנזה, מטבוליים חלבונים : 1איור 

מובהקות . שלושה מאוחר יותר-שעתידים לחלות חודשייםבני שבוע, בעגלים )אדום( ביתר 

חשב ביומרקרים פוטנציאליים לחיזוי מוקדם של יחלבונים אלה יכולים לה. 8.68e-3המסלול 

 ,6, שביטויים גבוה פי PGM1 ,ALDOCחלבונים אלה כוללים את:  בקר.במחלות נשימה 

GAPDHS  ו  8שביטויו היה גבוה פיALDH3A1  7שביטויו היה גבוה פי. 
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מטבוליים המשתתפים במסלול אחר בגליקוליזה ובגלוקונאוגנזה, חלבונים : 2איור 

מאוחר יותר. שלושה -שעתידים לחלות חודשייםבני שבוע, בעגלים )אדום( ביתר המתבטאים 

חלבונים אלה יכולים להיחשב ביומרקרים פוטנציאליים לחיזוי . 5.98e-10מובהקות המסלול 

, PKM2מוקדם של מחלות נשימה בבקר. החלבונים הבולטים במסלולים אלה כוללים את: 

שביטויו היה גבוה פי  PGK1, ו 12, שביטויו הי גבוה פי GAPDH, 10שביטויו היה גבוה פי 

17. 

 

 

בעגלים ביתר המתבטאים פוספט, -מטבוליים המשתתפים במסלול הפנטוזחלבונים : 3איור 

 .2.44e-13מובהקות המסלול  ני חודשיים שעתידים לחלות בגיל שלושה חודשים )אדום(.ב
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חלבונים אלה יכולים להיחשב ביומרקרים פוטנציאליים לחיזוי מוקדם של מחלות נשימה 

 .8.6, שביטויו היה גבוה פי RPEה כולל את זהבולט במסלול  ןקר. החלבובב

 

 

 

 

ביתר המתבטאים , )שלד התא(התארגנות אקטין בציטוסקלטון המשתתפים חלבונים : 4איור 

ני חודשיים שעתידים לחלות בגיל שלושה חודשים )אדום(. מובהקות המסלול בעגלים ב

1.68e-6.  ביותר החלבון הבולט , ו3-11השינוי ברמות הביטוי של החלבונים במסלול היה פי

 .EZR ( היה11)פי במסלול זה 
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. 

המתבטאים  מוצינים, הביוסינתזה שלבקרה על הבמסלול : חלבונים המשתתפים 5איור 

ל שלושה חודשים. מובהקות בגי נשימה חלותשלא חלו במ שבועבעגלים בני  )אדום(ביתר 

, והחלבון 5-31. השינוי ברמות הביטוי של החלבונים במסלול היה פי 1.49e-7המסלול 

 .GALNT1( היה 31הבולט ביותר במסלול זה )פי 

מתוארים מסלולים מטבוליים ואחרים של חלבונים המתבטאים ביתר בעגלים  51-באיורים 

ו בחודשיים הראשונים לחייהם. ראוי לציין כי חולים או בריאים )כתלות במסלול( בשבוע א

בשלב בו נדגם הרוק עוד לא הייתה אינדיקציה לגבי עגלים שעתידים לחלות. לפיכך, חלבונים 

אלה יכולים להוות ביומרקרים לחיזוי הסיכון של עגל לחלות במחלות נשימה. התוצאות 

יזה, גלוקונאוגנזה, חסות לחלבונים המשתתפים במסלולים המטבוליטיים )גליקוליתימה

פוספט(, ואשר חלקם משתתף ביותר ממסלול אחד, משתלבות היטב עם נתונים שיש -פנטוז

לנו ממערכות מחקר אחרות לגבי חיזוי תחלואה עתידית במחלות נשימה בעגלי הולשטיין. 

של הפלסמה חוזה, ברמת ניבוי גבוהה  redoxהממצאים הקודמים הראו כי פוטנציאל ה 

הגם שיש הבדלים סטטיסטיים ביכולת הניבוי חודשים מראש.  BRD ,2-3ב  יתתחלואה עתיד

, לא תמיד התפקיד הביולוגי המיוחס להם יכול BRDשל חלבונים אלה לתחלואה עתידית ב 

להסביר, בשלב זה, את ההיגיון שבהיותם ביומרקרים פוטנציאליים. מתוך התוצאות המוצגות 

בזאת, הדברים אמורים בעיקר לגבי חלבונים ממסלול שלד התא. בשונה מהם, התפקיד 

זה של מוצינים, לא רק , הקשורים לבקרת הביוסינת5הביולוגי של החלבונים המופיעים באיור 
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מציג את שונות הביטוי הגבוהה ביותר מכלל החלבונים שפוענחו ובוצעה להם אנליזה 

סטטיסטית, אלא גם תפקידם הביולוגי עולה בקנה אחד עם הימצאותם בנוזלי הפה, והקשרם 

, שהביטוי GALNTהדברים אמורים לגבי חלבונים ממשפחת ה  למחלות נשימה ברור מאוד.

  בעגלים בריאים בגיל שבוע, בהשוואה לעגלים 31, עלה פי GALNT1מבניהם,  של הבולט

 מקטלז את התגובה הראשונית GALNT1חודשים.  2-3בגיל  BRDשאובחנו כחולים ב 

מוצינים היא משפחה של חלבונים גבה מולקולריים . O-linked oligosaccharideלמוצינים 

באופן מעניין, מוצינים מבוטאים  וזילציה גבוהה.הנוצרים ע"י תאי אפיתל וידועים ברמת גליק

 chronic obstructiveביתר במחלות ריאה כמו אסטמה, ברונכיטיס, ציסטיק פיברוזיס ו  )

pulmonary disease (COPD.  כחלק ממעורבותם בפעילות מערכת החיסון, מוצינים

, המעורבים GALNTנקשרים לפתוגנים. יתכן כי הביטוי המוגבר של חלבונים ממשפחת ה 

בשלב מאוחר  BRDבעגלים בני שבוע שלא מפתחים  בגליקוזילציה ובביוסינתזה של מוצינים

יותר בחייהם הוא תנאי חיסוני לבריאות תקינה. השערה זאת צריכה להיבחן במחקרי המשך, 

אך קודם לכן יש לבצע אימות של הממצאים הפרוטאומיים המדווחים עם אנליזה פרטנית 

 6ובאמת, איור  .יטוי דיפרנציאלי של חלבונים נבחרים מהרפטואר המוזכר לעיללבוספציפית 

בין עגלים בריאים וחולים בגיל שבוע.  GALNT1מציג את השוואת רמות הביטוי של החלבון 

חודשים אופיינו ברמות ביטוי גבוהות יותר  3עד גיל  BRDניתן לראות כי עגלים שלא פתחו 

 של החלבון.
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עגלים  – BRDברוק של עגלים עד גיל שבוע.  GALNT1ות הביטוי של החלבון רמ :6איור 

עגלים שלא  – Healthyחודשים מיום לקיחת דגימת הרוק.  3תחו מחלות נשימה עד גיל ישפ

 .BRDחלו ב 

 

 

ובו שלוש מורכב משני סעיפים, האחד אוקסידטיבי pentose phosphate (PPP )מסלול ה 

ובו סדרה של ראקציות אוקסידטיבי -והאחר לא ,NADPHי לייצור אחראראקציות לא הפיכות, 

פקטורים, דרך יצירה של -אחראי לייצור חומצות גרעין )בעיקר(, אנזימים וקוהפיכות, 

פיסיולוגיים בהם חל היסט לכיוון של מי -ריבונקלאוטידים. קיימים מצבים פיסיולוגיים ופתו

 משני הסעיפים.

קריטי לתפקודן ושרידותן. למשל, בתאי דם אדומים,   PPPקיימות רקמות בהן מסלול ה

, הנחוץ ליצירה של גלוטטיון מחוזר )מנטרל NADPHהינו המקור הבלעדי ל  PPPמסלול ה 

הופכת את האריתרוציטים יותר  PPPהפחתה בפעילות ה עיקרי של רדיקלים חופשיים(. לכן, 

ביצירת  PPPבות ה פגיעים לעקות חמצון. דוגמה זאת ממחישה כי, בנוסף לחשי

ובכך משמש שחקן מרכזי  PPPפוספופנטוזות וריבונוקלאוטידים, הוא מהווה מקור עיקרי ל 

חמצוני של ה -הטבע ההפיך של ראקציות בענף הלא חיזור(.-)חמצון redoxבוויסות מצב ה 

PPP ,והבקרה האלוסטרית של האנזימים במסלול ע"י תוצרי האנזימים והמטבוליטים שלהם 

למשל, בתאים בהם שמירה על  להסתגל לדרישות המטבוליות של התאים. PPPל  מאפשר

בנוי להאצת הענף  PPPחיזור חשוב יותר מייצור חומצות גרעין, ה -הומאוסטזיס חמצון

 Fructose-6-Phosphateאוקסידטיבי לייצור מחודש של -האוקסידטיבי ומכוון את הענף הלא

לקים )מהר(, מרבית הפנטוז פוספטים שעוברים בתאים מתחמפנטוז פוספט )ראה איור(. 

לכיוון הייצור של הפנטוז  PPP. לכן, יש הפניה של ה PPPמקורם ב  DNAאינקורפורציה ל 

אוקסידטיבי. כך, המודולים -בענף הלא G3Pו  F6Pבענף האוקסידטיבי ו  G6Pפוספטים מ 

 ולהיפך.יכולים להשפיע על השטף של גלוקוז לגליקוליזה  PPPהשונים של ה 



12 
 

 

 

  

 epimerase-3-phosphate-5-Ribuloseבמחקר הנוכחי מצאנו כי הביטוי של האנזים 

(RPE)  ברוק של עגלים בני שבוע אשר פיתחו היה גבוה יותרBRD ושה חודשים מאוחר כשל

האוקסידטיבי והלא אוקסידטיבי של ה  ענףממוקם בקו התפר של ה RPE (.7יותר )איור 

PPP ומבצע ראקציה הפיכה בין ,Phosphate-5-Ribulose  וPhosphate-5-Xylulose .

קשה לשער, בשלב זה, כיצד ביטויו המוגבר מנבא את התחלואה המאוחרת ויתכן כי זהו 

 .NADPHפת ייצור ריבונוקלאוטידים על חשבון פועל יוצא של העד
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ברוק  epimerase-3-phosphate-5-Ribulose (RPE)רמות הביטוי של האנזים  :7איור 

חודשים מיום  3עגלים שפיתחו מחלות נשימה עד גיל  – BRDשל עגלים עד גיל שבוע. 

 .BRDעגלים שלא חלו ב  – Healthyלקיחת דגימת הרוק. 

 

ת החלבונים שזוהו בגיל שבוע היו כאלה שהתבטאו רק בעגלים שפיתחו תחלואה מבין מאו

מתארות את עשרת  2ו 1טבלאות  .BRDעתידית, ואחרים שהתבטאו בעגלים שלא חלו ב 

החלבונים הנפוצים ביותר בכל קטגוריה. יש צורך במחקר עתידי כדי להבין את מעורבותם 

תחלואה עתידית או בהימנעות ממנה. מחקרי בשל החלבונים השונים המצוינים בדו"ח זה 

ההמשך צריכים גם לבחון, ברמה הגנומית, את הסיבה לשונות בביטוי החלבונים הללו, 

 מוקדם כל כך בחיי העגלים.
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: עשרת החלבונים הנפוצים ביותר שהתבטאו בגיל שבוע רק ברוק של עגלים שחלו ב 1טבלה 

BRD רוק.כשלושה חודשים לאחר לקיחת ה 

 

: עשרת החלבונים הנפוצים ביותר שהתבטאו בגיל שבוע רק ברוק של עגלים שלא 2טבלה 

 .BRDחלו ב 
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