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 מדעי תקציר
 

, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP)י החיידק "הנגרמת ע, שחפת-בת

ישירים עקב , היא מחלת מעיים כרונית בעיקר של מעלי גרה שגורמת להפסדים כלכליים משמעותיים

המחלה היא חשוכת . ועקיפים עקב חוסר מיצוי פוטנציאל הייצור הגנטי, להוציא חיות חולותהצורך 

עדרית מבוססת על צעדים ממשקיים שמטרתם למנוע את -מרפא והדרך לצמצם את הנגיעות התוך

יש לכן  .ויקרים( שנים)צעדים אלה ממושכים . לחיידק, הרגישות להדבקות, חשיפת החיות הצעירות

הוא חיידק לא אלים  Mycobacterium vaccae .לפתרון הבעיה חלופיותשיטות  מקום לבדוק

שפורסמו במספר , הוא בעל יכולות מוכחות, MAPאליה שייך גם  Mycobacteriaceae-ממשפחת ה

התפקיד המרכזי  למערכת זו. להשפיע באופן חיובי על המערכת החיסונית התאית, מאמרים רב

בכך הופך החיידק . בפרט MAP-בכלל ו Mycobacteriaceae-י ה"בהגנה מפני מחלות שנגרמות ע

 .ככלי לצמצום סכנת ההדבקות בבת שחפתלמועמד מבטיח 

 .Mאת השפעת הכנסת , ברפת עם נגיעות גבוהה בבת שחפת, מטרת המחקר הייתה לבדוק

vaccae חיידקים  0101-פומי ב ןפבאו 1104כל עגלה שנולדה החל מסוף  הודבקהלשם כך . אליה

נגד בחלב  MAPנגד גדנים כייל נו. נוספת לאחר שבועיים במנהשעות מההמלטה ו 14חיים תוך 

MAP  בערכת נבדק מדי שנהELISA  הפרשת חיידקי . ה"מאלבמעבדת באופן שגרתיMAP  נבדקה

 51%, שנולדו לפני תחילת הניסוי, 3ות בנות כמותי בדגימות צואה של פר PCRבאמצעות מבחן 

, של השנתון 011%וו ישה, פרות באותו גיל 011מולן נבדקו . שמשו כקבוצת ביקורתו, מכל שנתון

 .אשר טופלו בחיידק

ונשאר כך  1%-ל 6%-שנים מתחילת הניסוי ירד אחוז הפרות החיוביות בנוגדנים בחלב מ 3תוך 

מדי שנה בקבוצת הביקורת  MAPת נמצאה מפרישת פרה אח. במהלך השנתיים האחרונות

 (.0%)ובקבוצת הניסוי ( 1.46%)

חי יכולה להיות אמצעי זול להורדה מהירה של  M. vaccaeתוצאות המחקר מראות שהכנסת 

יש צורך לאמת את הממצאים גם ברפתות אחרות ולחקור את . בבת שחפת הנגיעות התוך עדרית

  .המנגנון שעומד בבסיס התהליך
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 אנגלית – מדעי תקציר
 

Having previously demonstrated the innocuity of the oral administration of live 

Mycobacterium vaccae to newborn calves, we proceeded in this study to assess its 

large-scale introduction to a dairy farm with high prevalence of milk ELISA (mELISA) 

paratuberculosis positive cows. 

Each heifer was administered 1010 live microorganisms by gavage at birth and 2 

weeks later. The effect of this practice upon the herd was assessed by comparing 

the prevalence of mELISA paratuberculosis, before and after the trial’s onset. 

Moreover, the shedding of MAP by 3 years old cows by quantitative PCR was tested 

in a in a before-after experimental design.  

Paratuberculosis-reducing management practices in the dairy were limited: there 

was no dedicated calving area and mELISA positive cows were removed from the 

herd, albeit irregularly, starting 2 years before the beginning of the experiment. 

Within 3 years of M. vaccae introduction to the dairy, the prevalence of mELISA 

paratuberculosis positive cows decreased from 6% to 0% and remained unchanged 

during the last 2 years. Several mELISA positive cows reconverted and became 

negative. The rate of MAP shedding cows diminished from 2.46% to 1%.  

The above-mentioned results’ velocity and extent is, to the best of our knowledge, 

unprecedented in unvaccinated herds. They are likely to be the result of some partial 

management improvement and the introduction of M. vaccae to the herd. 

Consequently, the assessment of the impact upon paratuberculosis prevalence of 

introducing live M. vaccae to herds should be expanded. In addition, the mechanism 

whereby the microorganism exerts its action should be investigated. 
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 מבוא
 

 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisי החיידק "מחלה שנגרמת ע, בת שחפת

(MAP )מעלי גרהבעיקר של , היא מחלה של מערכת העיכול (Larsen et al., 1975) . ההפסדים

ומאי ( הפסדים ישירים)הכלכליים להם גורמת המחלה נובעים מהצורך להוציא חיות חולות מהעדר 

. (Bates et al., 2018)( הפסדים עקיפים) ניצול הפוטנציאל הגנטי של חיות ללא סימנים קליניים

הנמצאות בסיכון , ת הנגיעות התוך עדרית מבוססת על מניעת חשיפת חיות צעירותהדרך להורד

, לצואה מזוהמת בחיידק באמצעות צעדים ממשקיים כגון תאי המלטה היגייניים, גבוה להדבקות

 ,Harris and Barletta)לאחר ההמלטה והוצאת פרות מפרישות מהעדר מידהרחקת העגל מהפרה 

עקב אי יכולתם קיימים תרכיבים אך יעילותם מוגבלת . ויקרות( שנים)שיטות אלה ממושכות . (2001

לצמצום שיטות חדשות  יש מקום לבחון, לאור זאת. (Bannantine et al., 2001)הדבקה  למנוע

מחקר זה בחן גישה חדשה להורדת הנגיעות התוך עדרית בבת שחפת באמצעות . הנגיעות במחלה

מימון )עגלים יונקים כפי שתואר במחקר קודם של  Mycobacterium vaccae -ב תפומי הדבקה

 .(Elad et al., 2019)( 845-0288-14חלקי של מועצת החלב 

M. vaccae הוא חלק ממשפחת ה-Mycobacteriaceae ,הכוללת גם את חיידקי ה-MAP  הגורמים

הן בבני אדם והן  (Generally Considered Safe)" בטוח באופן כללי"הוא מוגדר כ. לבת שחפת

שפעול להן  ,והיכולות של. (Rook and Brunet, 2005; Matthews and Jenks, 2013)בבעלי חיים

י "בעיקר בזיהומים שנגרמים ע, המערכת החיסונית התאית והן לקדם תהליכי ריפוי

Mycobacteriaceae פורסמו בספר מאמרים , כגון שחפת וצרעת(Stanford et al., 1990; 

Stanford and Stanford, 1994; Cardona, 2016; Zheng et al., 2017) . כמוכן נמצא החיידק

 ;Arkwright and David, 2001; Hunt et al., 2005)כמועיל במצבים אחרים כגון אלרגיות 

Ricklin-Gutzwiller et al., 2007; Breivik and Rook, 2003; Canzani et al., 2013)  .וכן כמ

 ,.Fox et al., 2018; Frank et al)מצא שהוא פועל גם ברמת המוח ומצמצם את תגובת העקה נ

2018; Loupy et al., 2019) . ספרות שהתפרסמו בשנים האחרונות מאשרות את  סקירותמספר

 ;Huang and Hsieh, 2017) בטיחות השימוש בחיידק ואת פעילותו החיסונית נגד שחפת

Mendes-Samperio, 2018; Zhu et al., 2018) . 

 . הוא בטוח M. vaccae-דיווחנו שהוקעת עגלים בני יומם ב (Elad et al., 2019)במאמר קודם 

 

 מטרת המחקר
 

 .Mycobacterium avium subsp -בדיקת אפשרות לצמצם את הפרשת חיידקי ה

paratuberculosis בפרות באמצעות הוקעה פומית של עגלות יונקות ב-M. vaccae חי . 
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 שיטות וחומרים
 

מפרישות , M. vaccae-הראינו שחלק מהעגלות שהודבקו ב (Elad et al., 2019)בפרסומנו הקודם 

, בתנאי שדה, לא ניתן לכן להבטיח. הודבקואת החיידק וניתן לבודד אותו מצואות של עגלות שלא 

ביקורת רגיל -בצע מחקר מקרההיה ללא היה ניתן , כתוצאה. שקבוצת הביקורת לא תיחשף לחיידק

בשיטה זו תצפיות . (before-after, pre-post)אחרי -אלא היה צורך לעצב אותו במתכונת לפני

חולשתה של . שמתקבלות מקבוצת ביקרות לפני תחילת הניסוי קבוצת המבחן מושווית לתצפיות

במקרה . צאות הניסוישפיעו על תוי, המותנים בזמן, מתכונת זו נובעת מהאפשרות שגורמים נוספים

בתקופת , האם נעשו ברפת ,לכן, נבחנו. שינויי ממשק עלולים להוות גורם כזה, של בת שחפת

 .הנגיעות בבת שחפת להשפיע עלשינויים ממשקיים שעלולים היו , הניסוי

( של הוועדה האתית של השירותים הווטרינרייםb11460_020 -ו b8961_020' אישורים מס)הניסוי 

 ,לא היה ברפת תא המלטה. מזן הולשטיין ישראלי פרות חולבות 351-391ת קיבוצית של פרנערך ב

 .יום 51-הוולדות הופרדו מהאם עם גילוי ההמלטה וגודלו במלונות עד גיל של כ

 NCTC 10916זן  M. vaccaeחיידקי  0101-כל עגלה ב, באופן פומי, הודבקה 1104החל מנובמבר 

 ,.Elad et al)כפי שתואר בעבר , שבועיים לאחר מכןשעות מההמלטה ופעם נוספת  14תוך , חיים

2019). 

באופן שגרתי  ELISA (mELISA)נבדק מדי שנה בערכת  MAPבחלב נגד  MAPכייל נוגדנים נגד 

התוצאות סווגו על פי (. צרפת) IdVetשל חברת  IdScreenבאמצעות ערכת  ה"במעבדת מאל

בנוסף סווגו פרות עם מקדם שווה . 1.3-היצרן כחיוביות כאשר המקדם היה שווה או גבוה מהנחיות 

  .צוות המעבדה לא היה מודע לעובדה שהדגימות נלקחו במסגרת ניסוי". חיובי גבוה"כ 0-או גבוה מ

ככל שהפרות מבוגרות )בין הגורמים שיכולים היו להשפיע על תוצאות הניסוי הם גיל החיות שנדגמו 

וקצב ( כייל הנוגדנים עולה ובהתאם גם הסיכוי שהוא יעבור את סף הרגישות של בבדיקה, יותר

, לכן, נרשמונתונים אלה (. תחלופה גבוהה יכולה להוריד את אחוז הפרות החיוביות)תחלופת החיות 

 . 0' מפורטים בטבלה מסוהם 

רפתות  4-ב mELISA-חושב ממוצע שיעור הפרות החיוביות ב ,כהשוואה לממצאים ברפת הניסוי

 .לרפת המבחן 1101-קיבוציות עם שכיחות דומה ב

-ו 1106 ,1105בשנים  3פרות בנות ממחצית הנלקחו דגימות צואה  (qPCR)כמותי  PCRלבדיקת 

 1108-בנוסף נלקחו ב. דגימות אלה שמשו כביקורות שליליות. M. vaccae-הודבקו ב אשר לא 1107

, ברך זו. M. vaccae-ב, כעגלות, 1105-מפרות שטופלו ב( מהשנתון 011%)דגימות צואה  011

דגימות הצואה נבדקו  (.בהתאמה 011-ו 011)מספר חיות הביקורת וחיות הניסוי היה דומה 

והתוצאות פורשו ( ב"ארה) Thermo Fisher Scientificשל חברת  LSI VetMAXבאמצעות ערכת 

 .בהתאם להוראות היצרן
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 תוצאות
 

 Ruter (ACAI Nutricion ,1104החל מאמצע  .מספר שינויים ממשקיים נעשו בתקופת המחקר

Animal, Argentina),  בנוסף הזנת העגלות . שאפשר גמילה מוקדמת יותר מ"עהוסף למזון העגלות

שופרה מערכת האוורור , באשר לפרות בוגרות .בחלב פסול לשיווק הופסק והומר בתחליף חלב

לאחר . שחפת קלינית-הורחקו מהעדר רק פרות עם בת 1103עד   .1108-ו 1103בחצרות בשנים 

אם כי בצורה בלתי סדירה בהתאם לשיקולים , מכן הוצאו מהעדר פרות חיוביות לנוגדנים בחלב

 .תא המלטה לא היהברפת שבה נעשה המחקר  .כלכליים

 6.0%-אחוז הפרות החיוביות ירד מ. 0' מוצגות בטבלה מס mELISA-התוצאות של בדיקת הפירוט 

ראוי לציון שהגיל הממוצע של הפרות שנבדו . 1108-ונשאר ללא שינוי ב 1107-ב 1%-ל 1104-ב

אחוז התחלופה לא . דבר שאמור להעלות את רגישות הבדיקה ,1108-ו 1107-ב במידת מה עלה

 .הניסוישנות הניסוי לך השתנה משמעותית במה

 

מספר וגיל הפרות שנדגמו לבדיקת נוגדני בת שחפת לבדיקת נוגדנים בחלב בשיטת : 1טבלה 

ELISA וקצב התחלופה השנתי 

 שנה 9119 9112 9114 9118 9112 9112 9118

פרות ' מס 302 332 329 335 343 333 314

 שנדגם

 גיל ממוצע 3.38 3.89 4.19 4.03 4.53 4.38 4.47

 סטיית תקן 1.50 1.47 1.59 1.65 1.66 1.84 1.70

 תחלופה 26% 27% 34% 26% 32% 42% 37%

0 (0) 0 (0) 1 (0.3) 7 (2.1) 20 

(6.1) 

18 

(5.4) 

25 

(8.3) 

 )%(חיוביים 

 

, למעשה. היה מהיר יותר מאלה שסווגו כחיוביות "חיוביות גבוה"קצב הירידה באחוז הפרות שסווגו כ

-מ) 91%-ביותר מ "חיוביות גבוה"נצפתה ירידה שלפרות , שנה לאחר תחילת הניסוי, 1105-ב

 (. 0תרשים ) 1%-ובשנה לאחר מכן ל( 1.3%-ל 3.14%
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שעור שנתי של פרות חיוביות גבוה מסך הפרות החיוביות בבדיקת רמת נוגדני בת שחפת : 1תרשים 

 ELISAבחלב באמצעות 

 

 

סיווג . "חיוביות גבוה"מהן  07, שנמצאו חיוביות נבדקו שוב בשנים עוקבות פרות 47, במהלך המחקר

 05 –יובי לשלילי פרות או מח 1 –מחיובי גבוה לחיובי )ירד בדירוג אחד ( 48.9%)הפרות  13של 

ממצאים . 07-פרות מתוך ה( 35.3%) 6-לשלילי נצפה ב "חיובי גבוה"ירידה קיצונית יותר מ(. פרות

התופעה אמנם נצפתה גם בהן אבל  .רפתות קיבוציות אחרות עם נגיעות דומה 3-אלה הושוו ל

 (.3.5%-ו 6.5% ,18.7%)בשיעורים נמוכים בהרבה 

משקי  4לממוצע של משק הניסוי ב mELISA-פרות חיוביות בהשינוי השנתי של ההשוואה בין 

זאת  .6%היא לא ירדה תחת , הראה כי למרות שגם באלה האחרונים הייתה ירידה הנגיעות ביקורת

 .בה לא הונהגו צעדים כאלה ,(1תרשים )ברפת הניסוי  1%לעומת 

 - 1.33%)השנים  3-נמצאו בפרות הביקורת פרה חיובית אחת בכל אחת מ qPCR-בבדיקת ה

 נמצאה פרה ( פרות 011)מקבוצת הטיפול . שנבדקו 011-מה 1.46%פרות שהן  3כ "סה, (1.63%

כל הפרות החיוביות היו שליליות בבדיקת  .1' פרטים מוצגים בטבלה מס(. 0%)אחת חיובית 

mELISA. 
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של פרות חיוביות בבדיקת רמת נוגדני בת שחפת בחלב במשק המחקר  השיעור מהשנתי: 9תרשים 

 .משקי ביקורת 4לעומת ממוצע 

 

 

 .Mycobacterium avium subspתוצאות בדיקת ההפרשה הצואתית של חיידקי : 9טבלה 

paratuberculosis  באמצעותqPCR .1105-1107 :פרות מטופלות 1108, פרות לא מטופלות 

כ "סה 9118

 ביקורת

 שנה 9118 9112 9112

פרות ' מס 43 41 38 122 100

 שנבדקו

פרות ' מס 1 1 1 3 1

 חיוביות

 אחוז חיוביות 2.33 2.44 2.63 2.46 1
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 דיון
 

הפרשת  לבחון את השפעת הדבקה הפומית של עגלות יונקות עלמטרת המחקר המקורית הייתה 

מטרה זו הושגה במלואה . בפרות Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis -חיידקי ה

אך עקב המספר הנמוך יחסית של הפרות החיוביות המחקר הורחב משמעותית לכלול גם את 

 .שחפת לפני ואחרי מתן הטיפול-השינויים בכייל הנוגדני בת

האפשרות להשתמש בהגברת התגובה החיסונית להתמודדות עם מחלות זיהומיות הועלתה בעבר 

(Hancock et al., 2012) .נראה ש- M. vaccae  הוא מעמד מתאים במיוחד למשימה זו בכלל

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את . (Elad et al., 2019) ובזיהומים מיקובקטריאליים בפרט

הכוונה . שחפת ברפת חלב-על השכיחות של פרות נגועות בבת M. vaccae-ב הכנסתהשפעת 

תהיינה כאלה המקורית הייתה לעקוב אחרי השינויים עד לנקודה שבה כל הפרות הבוגרות ברפת 

ירד לאפס  mELISA-מספר הפרות החיוביות בבדיקת ה, באופן בלתי צפוי. שהוקעו בחיידק בילדותן

דה זו קשורה בחלקה בשינויי מדיניות הוצאת הפרות למרות שירי. מתחילת הניסוישנים  3תוך 

בצעדים ממשקיים בלבד ( שנים 3-נגיעות ב 1%)אין תקדים להישגים כאלה , שחפת-הנגועות בבת

מעניין . האיצה את התהליך M. vaccaeשהכנסת , לכן, נראה(. משקי הביקורת 4-ראה שינויים ב)

כלומר בחיות שלא , ודשים לאחר תחילת הניסויח 8הופיעה בפרות בוגרות בדיגום שנעשה הירידה ש

התבססות החיידק ברפת התפשטות וההסבר הסביר ביותר לתופעה זו היא  .הוקעו ישירות בחיידק

בפרות מטפל גם מטפל ביונקיה שצוות שהבהקשר זה ראויה לציון . הפרות החיות בההדבקת ו

 . הבוגרות

-ו 16%בהתאמה בזמן שתחלופת החיות הייתה  86%-ו 65.7%-השכיחות ירדה ב 1106-ו 1105-ב

אפילו במקרה , י התחלופה"להסביר את הירידה בשכיחות רק ע, לכן, לא ניתן. בהתאמה 31%

הסבר אפשרי הוא שפעול המערכת . שחפת-שכל הפרות שהוצאו היו חיוביות לבת( הבלתי סביר)

 ,.Rodríguez-Güell et al)תופעה אשר תוארה בספרות , M. vaccae י"החיסונית התאית ע

הלא )לזו ההומוראלית ( המגנה)שחפת קיים יחס הפוך בין התגובה התאית -היות ובבת. (2006

 . שפעול הראשונה יכלה להביא לירידה בשנייה, (Cocito et al., 1994)( מגנה

י גבפחות בולטת מאשר אלה ל MAPהפרשת באשר לבין פרות מטופלות לפרות הביקורת ההבדלים 

mELISA ,השכיחות של פרות , יחד עם זאת .ייתכן בגלל המספר הנמוך של החיות החיוביות

קודמת להופעת תגובה הומוראלית ולכן  MAPהפרשת חיידקי . 0%-ל 1.6%-מפרישות ירדה מ

 . לא מהווה סתירה mELISA-היו שליליות ב qPCR-העובדה שהחיות חיוביות ב
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 והמלצות להמשך מסקנות
 

לרפת חלב באמצעות הדבקת עגלות יונקות הביא לירידה בפרות  Mycobacterium vaccaeהכנסת 

 3תוך  1%-ל 6%-בחלב מ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisעם נוגדנים נגד 

. 0%-ל 1.46%-כמוכן ירדה הפרשת החיידק מ. ערך שנשאר ללא שינוי בשנתיים האחרונות, שנים

בפרט לאור העובדה שיישומם ברפת המבחן , לא ניתן לשייך ירידות אלה לשינויים ממשקיים בלבד

האיצה את התהליך והביאה בסופו של דבר  M. vaccaeנראה לכן שהנוכחות של . היה חלקי בלבד

המקובלות כיום  ,כות והיקרותהממוש ,מאלו שונה מהותיתהשיטה המתוארת . לתוצאה שנצפתה

החומרים והשיטות בהם נעשה שימוש במהלך המחקר הן פשוטות . שחפת-להתמודדות עם בת

שהמשך מחקר לאימות , לכן, אנחנו מאמינים. וא בטוחוה ,במתכונת המתוארת, וזולות והתהליך

 M. vaccaeבדיקת המנגנונים שעומדים בבסיס הפעילות של ותוצאותיו בקנה מידה רחב יותר 

 .כדאיים ועשויים להוביל לגישה טובה יותר מאלה הקיימות להתמודדות עם המחלה

 

 הבעת תודה
 

שמאי צור על עזרתם שבלעדיה לא היה ' מנשה שהם ומר' מר, קורן שגיא' אנחנו אסירי תודה למר

 .ניסוי זה מתבצע

 

 :פרסומים שנבעו מהמחקר

 פרסום המחקר נמצא בהכנה

 על השפעת הירידה בנגיעות בבת שחפת על נתוני ייצור ותחלואה נשקלת אפשרות של פרסום שני
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