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 תקציר

מחקרים רבים באדם הראו שהרכב חיידקי המעיים באם יכול להשפיע על התפתחות ההריון, ועל התפתחות העובר. 

הרכב חיידקי המעיים בנשים בהריון השפיע גם על רמות הכולסטרול, הטריגליצרידים והחומצה הפולית בדמן. 

ביו הטרימסטר הראשון לשלישי.  מחקר נוסף הראה שהרכב חיידקי המעיים משתנה לאורך ההריון באופן דרמטי

הקשר בין אוכלוסיות הכרס השונות לשלב בהריון ולפרמטרים מטבולים ופיזיולוגים נוספים.  בהצעת מחקר זו נבחן

חתימות של  זוהומפרות לפני, במהלך ולאחר ההריון. בעזרת שימוש בשיטות ריצוף  לצורך כך נדגום מיץ כרס

בפרה להרכב אוכלוסיות הכרס  יבדק הקשר בין התקדמות ההריוןנכמו כן,  .סנות בכראוכלוסיות מיקרוביאליות שו

 הקורלציה בין הפרמטרים הפיזיולוגים השונים להתקדמות ההריון והרכב אוכלוסיית הכרס. היבדקוכן נ

tcaAtsbA 

Many studies preformed in human demonstrate that the composition of the gut microbiome 

composition has an effect on pregnancy development and progress as well as embryo 

development. The composition of the gut microbiome population effects in pregnant women 

the blood levels of cholesterol, triglycerides and folic acid. Other study demonstrates that the 

gut microbiome population composition at the first trimester of pregnancy is significantly 

different from the microbiome found in the third trimester. In this proposal we aimed to 

explore the changes in gut microbiome during the different stages of pregnancy in dairy cows. 

For this purpose rumen fluid was sampled before, during and after pregnancy from cows. 

Using the Arisa sequencing method, we identified the different microbiome population at the 

different stages of pregnancy. We also examined the correlation between different 

physiological parameters, pregnancy progression and the gut microbiome population 

composition.  
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 מבוא

ד מערכת משפיע על תהליכים פיזיולוגיים רבים כגון השמנה, מטבוליזם, תפקו הרכב החיידקים במערכת העיכול

החיסון ועוד. בשנים האחרונות מחקרים רבים באדם הראו שבנוסף לאפקטים המצויינים לעיל, הרכב חיידקי 

המעיים באם יכול להשפיע על התפתחות ההריון, על הפיזיוליגיה של האישה ההרה ועל התפתחות העובר. מחקר 

היה שונה מהרכב החיידקים בנשים  קודם הראה שהרכב חיידקי המעיים בנשים עם משקל עודף במהלך הריון

הראה שהרכב חיידקי המעיים בנשים בהריון השפיע גם על רמות  נוסף. בנוסף, מחקר (1) במשקל תקין בהריון

.  מחקר שפורסם לאחרונה הראה שהרכב חיידקי המעיים (2) ל, הטריגליצרידים והחומצה הפולית בדמןהכולסטרו

. מחקר זה הראה שבמהלך ההריון הייתה (3) משתנה לאורך ההריון באופן דרמטי ביו הטרימסטר הראשון לשלישי

. בנוסף, בעוד שבמהלך Actinobacteria -וה Proteobacteria -עלייה בכמות חיידקי המעיים בעיקר בחיידקי ה

לאוכלוסיה של גברים ונשים לא הריוניות הטרימסטר הראשון מגוון האוכלוסייה של החיידקים במעיים זהה 

בריאות, במהלך הטרימסטר השלישי חל שינוי ורמת אוכלוסיית החיידקים שהוכחה כקשורה למחלות שונות 

 . (3) ולהתפתחות דלקות גבוהה יותר במעיים של נשים במהלך הטריסמסטר השלישי

של האישה ההרה, יש אפקט נוסף של  מלבד האפקט הישיר של הרכב חיידקי המעיים על המשקל והמטאבוליזם

הרכבי חיידקי האם על הרכב חיידקי המעיים של הוולד. השפעה זו יכולה להיות ישירה, כלומר הרכב חיידקי האם 

, או השפעה עקיפה, הרכב חיידקי המעיים של האם ישפיע על העלייה (4) ישפיע על הרכב חיידקי המעיים בוולד

הרכב חיידקי המעיים ן. עלייה גבוהה במשקל האם במהלך ההיריון תשפיע אף היא על במשקל שלה במהלך ההריו

נמשכת במהלך  לדוהו על הרכב חיידקי המעיים של אדם, ההשפעה של הרכב אוכלוסיית חיידקי האם. ב(2) בוולד

 .(3) שנות חייו הראשונות

 השערת המחקר

ההריונית ועל הרכב חיידקי אוכלוסיית חיידקי המעיים של פרות לחלב משפיעה על התפתחות הריון, בריאות הפרה 

 המעיים בוולד ובריאותו.
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  המחקרמטרת 

 איפיון מהיותן עגלות עד להפיכתן לפרות., יידקי המעיים בפרות לאורך חייהןלאפיין את אוכלוסיית חהייתה 

אוכלוסיות החיידקים בכרס הפרה לאורך חייה, יהווה בסיס לחיידקים הקיימים בכרס הפרה, ואליו יושוו השינויים 

 החלים בכרס הפרה ההריונית. 

 חשיבות המחקר

אפיון הקשר בין אוכלוסיית חיידקי הכרס  להחזקת הריון תקין והשפעתם של חיידקי הכרס על הפיזיולוגיה של 

דע ממחקר זה יכול להוביל לפיתוח טיפולים או תנאי הזנה חדשים שיכולים לשפר את המצב הפרה ההריונית. הי

הפיזיולוגי ובריאות האם במהלך ולאחר ההריון, כמו גם להשפיע על בריאות הוולד. טיפולים ותנאי הזנה חדשים 

מלטת וולדות בריאים אלה יפעלו להטיב את בריאות הפרה ההריונית במהלך ההריון ולאחריו, וכמו כן להביא לה

 יותר.

 תמצית תוכנית המחקר כולל שיטות ניסיוניות

למחקר בשנה  חלב עגלות 24 כללהו דגן-ה ברפת של מינהל המחקר החקלאי בביתתעשהעבודה הניסויית נ

 במעבדותיהם של דר' ערן גרשון ודר' יצחק מזרחי ממינהל המחקר החקלאי. התבצעה. העבודה האנליטית שונהאהר

ועד ליום  150בגיל הפרה, מיום אוכלוסיות המיקרואורגניזמים בכרס כתלות  בהתאם להשערת העבודה נבחנה 

. אחת לחודש, נלקחה דגימת מיץ כרס מהפרות שבניסוי, והמיקרואורגניזמים הופרדו ממיץ הכרס. לאחר מכן 510

 האוכלוסיות ולהשוות ביניהן השתמשנומטאגנומי. על מנת ללמוד את מבנה  DNAהופק מהדגימות המופרדות 

לזהות ולהשוות  המאפשרת ARISA (Automated Ribosomal Integenic Spacer Analysis)בשיטת

 ביניהן.  השוני ולחשב את השונות מהדוגמאות החיידקים של אוכלוסיות "חתימות"

וסיית לשם אפיון אוכל יום 30כל . דגימות מיץ כרס ודם נילקחו לאורך הניסוי עגלות 24נבחרו  לשם כך, 

מערכות חיידקים עיקריות,  3כי קיימות מצאנו  .יום 510יום ועד לגיל  150המיקרואורגניזמים בכרס העגלה, מגיל 

Bacteriodetes ,Firmicutes  ו- Proteobacteria  (. בנוסף, לאחר כשנה, חלה 1לאורך חיי חיות הניסוי )תמונה

הינם   Eutyarchaeota -. חיידקים אלה, הEutyarchaeota -ועלייה ב Proteobacteria -ירידה המערכת ה

 חיידקים פולטי מתאן.  
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פרות  40-ממיץ כרס  התחלנו לדגום לאיפיון אוכלסיית חיידקי המעיים בפרות להריון,  אבנוסף, במהלך שנה 

. הפרות הנבחרות הינן פרות בריאות, בעלות מחזוריות תקינה וללא אירועים של קטוזיס, עצירת 2-4 בתחלובה

פרות,  20 -יה ודלקת רחם לאחר המלטות קודמות. מכיוון שמספר הפרות הסופי הנדרש בניסוי זה עומד על כישל

רו בסופו של דבר ושחלק התחלנו עם מספר פרטים גבוה יותר וזאת מתוך התחשבות בכך שלא כל הפרות יתעב

מהפרות המתעברות יעברו אירועי הפלה או אירועים אחרים. דגימות מיץ כרס ודם נלקחות לאורך הניסוי כפי 

 שתואר בהמשך. 

 תוצאות

יום לשם אפיון  30לאורך הניסוי כל  עגלות נבחרו בשלב זה. דגימות מיץ כרס ודם נילקחו 24כפי שכתוב למעלה, 

מערכות  3יום. ניתן לראות כי קיימות  510יום ועד לגיל  150אוכלוסיית המיקרואורגניזמים בכרס העגלה, מגיל 

(. בנוסף, 1לאורך חיי חיות הניסוי )תמונה  Proteobacteria -ו  Bacteriodetes ,Firmicutesחיידקים עיקריות, 

 -. חיידקים אלה, הEutyarchaeota -ועלייה ב Proteobacteria -המערכת ה לאחר כשנה, חלה ירידה

Eutyarchaeota    .הינם חיידקים פולטי מתאן 

  . לאחר המלטה 510ס של פרות עד ליום . השתנות מערכות החיידקים בכר1תמונה 
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, ודגימת מיץ כרס נלקחה בזמן הוזרעו הפרות מתחלובה שנייה ומעלהכתלות בהצגת ייחום עמידה, , ג -ו ב שניםב

יום לאחר ההזרעה לצורך קביעת הריון. פרות אשר לא התעברו לאחר  25בדיקת אולטרסאונד בוצעה ההזרעה. 

 שלוש הזרעות הוצאו מהניסוי. 

דוגמאות בכל  4תכיפות של במהלך שלושת הטרימסטרים ב נילקחודוגמאות מיץ כרס עם קביעת ההתעברות, 

ימי  210היבשות )הפרות לקבוצת  הועברויום. במהלך הטרימסטר השלישי  30עד  20במרווחי זמן של , טרימסטר

דוגמאות בזמן שהפרות עדיין  נילקחובעלת אחוז גבוה יותר של מזון גס. טרם המעבר, ה לתשתנהריון( ותזונתן ה

שפיעים על אוכלוסיות הכרס ללא ניזונות מבליל חולבות וזאת כדי לזהות האם הפרמטרים הפיזיולוגים בשלב זה מ

וזרעו וזאת כללה פרות לא הרות אשר נחלבו אך לא ההשפעת שינוי המנה אליה הפרות מועברות. קבוצת ביקורת 

לקחו אחת לחודש. דוגמאות נבכדי לזהות את השפעת החליבה עצמה על אוכלוסיות הכרס, דגימות דם ומיץ כרס 

 המלטה.בחודשיים לאחר ה נלקחומיץ כרס נוספות 

ופק מהדגימות ן הופרדו ממיץ הכרס שהוקפא, ולאחר מכמיקרואורגניזמים ה לאחר איסוף כלל הדוגמאות,,  בשנה ג

 ARISAבשיטת השתמשנומטאגנומי. על מנת ללמוד את מבנה האוכלוסיות ולהשוות ביניהן  DNAהמופרדות 

(Automated Ribosomal Integenic Spacer Analysis) של  "חתימות"לזהות ולהשוות  המאפשרת

 ביניהן.  השוני ולחשב את השונות מהדוגמאות החיידקים אוכלוסיות

 -מערכות חיידקיות אשר נצפו ב 35דובר בשכיחות יחסית של מ ניתוח התוצאות של האנליזות בשנה ג, נמצא כי עם

כך שניתן לדעת את הפרופורציה  100%. סך השכיחות היחסית הינו (2)תמונה  ימים 840פרות הניסוי לאורך  45

של כל מערכה ביחס לאחרות. שתי המערכות העיקריות הינן הפירמיקיוטס, המופיעה בכחול בהיר בגרף 

הקשור ביצור , בפירמיקיוטס ניתן למצוא מינים כמו סטרפטוקוקוס בוביס ובקטריודטס, המצויינת בצבע חרדל.

מערכת הבקטריודטס מורכבת  הקשור בהתססת צלולוז וקסילן., יפות ובוטיריוויבריופיבריסולבנסחומצות שומן נד

בעיקר מחיידקים שהם אנאירוביים אובליגטוריים כדוגמת  sedeaoricaB BsddicreacaB ,הקשור בהתססת 

 צלולוז.

כה זאת מתחילה להיעלם . מער2מערכה נוספת אשר נצפתה הינה פרוטאובקטריה, המצוינת בצבע אפרסק בתמונה 

יום במקביל לשינוי בדיאטה בו החיות עוברות מבליל בן אשר )בליל יונקים( לבליל חולבות. באפור  90החל מגיל 

 .(2)תמונה  למטה ניתן לראות את הארכאות, אשר אליהן משתייכים גם המתאנוגנים פולטי המתאן

 יום. 700בות גיל מים והמליטו בסביי 450-500-החיות נכנסו להריון לאחר כ
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 יום לאחר ההמלטה(. 140ימים )כ  840. השתנות מערכות החיידקים בכרס של פרות בהריון עד לגיל 2תמונה
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 סיכום

עגלות עד להפיכתן לפרות. מתוך  אוכלוסיית חיידקי המעיים בפרות לאורך חייהן, מהיותןבעבודה זו אפיינו את 

הנחה כי אוכלוסיית חיידקי המעיים של פרות לחלב משפיעה על התפתחות הריון, בריאות הפרה ההריונית ועל 

 הרכב חיידקי המעיים בוולד ובריאותו. 

, Bacteriodetesמערכות חיידקים עיקריות,  3מצאנו כי בערכת העיכול של הפרה בתחילת חייה קיימות 

Firmicutes ו- Proteobacteriaחיי הפרה משתנים היחסים בין מערכות אלה, לעיתים מערכת אחת  ך, ושלאור

 במערכתהיא הדומיננטית ולעיתים אחרת. בנוסף, כאשר בדקנו את המקרוביום של פרות בהריון, מצאנו כי קיימות 

יקריות הינן הפירמיקיוטס, חיידקיות, כששתי המערכות הע מערכות 35 -העיכול של הפרה ההריונית כ

 ובקטריודטס.

 דברים:מתוצאות עבודה זו ניתן להסיק כמה 

הנוכחות הנמוכה יחסית של ארכאות בשלבים הראשונים יתכן ומעידה כי תהליכי התסיסה קיימים      .1

 כבר משלבים מוקדמים אך יתכן וחשיבותם נמוכה יותר בשלבים אלו.

והדומיננטיות שלהן מרמזת על   (Firmicutes, Bacteriodetesהעיקריות )נוכחות שתי המערכות      .2

 תהליכים דטרמיניסטיים הקשורים בבניית האוכלוסייה המיקרוביאלית בכרס כבר משלביה הראשונים.

יום יתכן וקשורה בשינוי הדיאטה הקרדינלי  60החל מגיל של  Proteobacteria הירידה במערכת ה     .3

 ה הלוא הוא גמילת החיה מחלב.המתרחש בשלב ז

סוף ההיריון בחיות הניסוי לא התבטא בשינוי קיצוני ביחסים בין המערכות השונות, יתכן וזה נובע      .4

מכך שבשלב זה ישנה אוכלוסייה חיידקית מבוססת, אך אין זה שולל שינויים תוך מערכתיים אשר יתכן 

 הרחם. ומתקיימים, בעיקר עם הגדלת נפח הכרס על חשבון

בסיס לחיידקים הקיימים בכרס הפרה, ואליו מעתה איפיון אוכלוסיות החיידקים בכרס הפרה לאורך חייה, יהווה 

בעתיד אנו שואפים לבדוק כיצד שינוי באוכלוסיית חיידקי מערכת יושוו השינויים החלים בכרס הפרה ההריונית. 

ע על התפתחות הריון, בריאות הפרה ההריונית ועל העיכול וביחסים בין מערכות החיידקים השונות עלול להשפי

 הרכב חיידקי המעיים בוולד ובריאותו.
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 תרשים זרימה המתאר את הפעלת המחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איסוף דוגמאות מיץ כרס  -1שנה 

 מעגלות ברפת בבית דגן

קביעת הרכב אוכלוסיית חיידקי  -1שנה 

הכרס מהדגימות שנאספו ברפת בית 

 דגן 

 בחירת פרות להזרעה -1שנה

הזרעת הפרות, בחירת הפרות  -2שנה 

שבהריון בלבדואיסוף דגימות מיץ כרס 

 מהן לאורך ההריון ולאחריו

אנליזה וניתוח של הרכב  -3שנה 

אוכלוסיות חיידקי הכרס לאורך 

השלישים השונים של ההריון ולאחר 

 ההמלטה

 סיכום הממצאים
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