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                                                                                                 :תקציר מדעי של תוכנית המחקר

ל פוספוליפידים וגרעין של שומן החלב מופרש במבנה של בועית שומן המורכב ממעטפת ש

טריגליצרידים. לפוספוליפידים בחלב השפעה חיובית על בריאות האדם ולכן יש חשיבות להבנת 

המנגנונים השולטים בריכוזם בחלב. בעבר תואר יחס הפוך בין קוטר הבועית לבין ריכוז הפוספוליפידים 

ורה בין השאר לזמינות חומצות שומן בחלב. נראה כי הבקרה על גודל הבועית וייצור פוספוליפידים קש

ארוכות ובלתי רוויות אשר נספגות מהמזון )מתוספי שומן מוגן(, לבלוטת החלב. כמו כן, מצטברות 

עדויות כי לאופן שבו "מוגשות" חומצות השומן לתאים יש השפעה על ניתובן לטריגליצרידים או 

יכולות לנוע בדם בצורתן ות שרשרת ארוכלפוספוליפידים ועל ייצור השומן בכלל. חומצות שומן 

( או כטריגליצרידים ולמאזן האנרגיה של החיה השפעה על צורת חומצות השומן בדם. FFAהחופשית )

הנחת המחקר היא כי זמינות חומצות השומן מהדם הנגזרת ממאזן האנרגיה של פרת החלב תשפיע על 

מטרת השלב  ייצור השומן ועל תהליכים ביוכימיים בבלוטת החלב שישנו את גודל בועית השומן. 

הראשון של תכנית המחקר  היה לבחון את השפעת "הגשת" חומצות שומן לתאי אפיתל של בלוטת החלב 

צורה של טריגליצרידים או חומצות שומן חופשיות על הרכב השומן המיוצר. תרבית ראשונית של תאי ב

( או לחילופין, להרכב VLDLאפיתל בלוטת החלב נחשפו לטריגליצרידים במבנה בו הם נישאים בדם )

יות מספר בוע FFA-(. נמצא כי תחת טיפול בFFA)  תשל חומצות השומן רק בצורה חופשיוריכוז זהה 

. בעיקר נמצאה עליה בשיעור בועיות השומן הגדולות VLDL -ביחס לטיפול ב 4השומן הכללי עלה פי 

. עליה במספר הבועיות השומן התאימה גם VLDL-ביחס ל  FFA-בטיפול ה 12אשר היה גבוה  פי 

גבוה  ריכוזייצרו ממברנה עם  FFA-תאים שנחשפו ל. FFA-לעליה ריכוז הטריגליצרידים בתא בטיפול ה

יחסית של פוספטידילאתנולאמין, המאפיין חוסר יציבות ממברנלית אשר יכול לעודד איחוי של בועיות 

יום לאחר המלטה הוזנו  180-בשלב השני של התוכנית פרות חלב שנמצאות כ  שומן ובכך גדילה בקוטרן.

ובלתי רווי(. בתום חודשים במנה הנהוגה ברפת בתוספת של שני מקורות של שומן מוגן )רווי  3למשך 

. דם ad libitumמכל טיפול( נכנסו לשבוע של הזנה במנה גסה במתכונת   n=10תקופת ההזנה הפרות )

ובהרכב החלב  NEFA-בריכוז ה השינויוחלב נדגמו במהלך תקופת ההזנה במנה הגסה על מנת לבחון את 

היה  NEFA-כתוצאה מהתוספים השונים של השומן המוגן. נמצא כי בתקופת ההזנה במנה הגסה ריכוז ה

בהתאמה, בועיות שומן  גבוה יותר בפרות שהוזנו בשומן רווי ביחס לפרות שהוזנו בתוסף הבלתי רווי. 

ן לא נמצאו הבדלים החלב הי גדולות יותר  בטיפול הרווי. למרות שינויים במבנה בועית השומ

משמעותיים בהרכב חומצות השומן, אולם הרכב הממברנה היה שונה בין הטיפולים והתאפיין בממברנה 

ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאי הניסוי בתרבית תאים פחות יציבה בטיפול בשומן הרווי. 

ני תהליכים : עליה השפעה מכרעת על גודל בועית השומן כתוצאה ש NEFA-ומוכיחים כי לריכוז ה

ם וירידה ביציבות ממברנה, מה שככל הנראה מעודד איחוי בין בועיות שומן ותורם דיבייצור טריגליצרי

 לעליה בקוטרן. 

 

  



ABSTRACT: Milk fat is secreted as milk fat globules, which consist of a triglyceride core 

covered with phospholipid trilayer. The phospholipids envelop is considered beneficial for 

human health and therefore it is important to elucidate what determines its concentration 

in milk. Previously, we suggested that the phospholipid content in milk is partially 

determined by the availability of  long chain fatty acids from plasma to the mammary cells. 

These fatty acids are present in the circulation either as free fatty acids (FFA) or as VLDL-

triglycerides. We hypothesized that the two biochemical forms (i.e. VLDL and FFA) are 

distinguished in terms of availability to the cells. Therefore we aimed to determine the effect 

of FFA vs VLDL on the milk fat globule size and composition. To study that, primary culture of 

mammary epithelial cells was exposed to VLDL or FFA with similar fatty acid composition and 

concentration. Cells treated with FFA had 4 fold increase in total fat content and a 12 fold 

increase in the number of large lipid droplets (>1µm) compared with cells treated with VLDL. 

The membrane of cells treated with FFA was enriched with phosphatidylethanolamine, 

suggesting a less stable membrane which may promote fusion between lipid droplets. The 

second part of the study was conducted in lactating dairy cows receiving one of 2 

commercial supplements of protected fat, saturated or unsaturated, for 3 months during 

established lactation (180 DIM). At the end of the feeding period cows(n=10) were subjected 

to high forage diet fed ad libitum for a week , which aimed to reduce the energy intake and 

induce adipose lipolysis. During this week 3 milk and blood samples were obtained, one 

pretreatment and the two others on day 3 and 5 of treatment. Results showed that the 

group fed with saturate fat had higher NEFA concentration in plasma and larger milk fat 

globules. Milk fat globule membrane in the saturated fat group had lower 

phosphatidylcholine-to-phosphatidylethanolamine mass ratio, indicating a less stable 

membrane. Membrane instability may promote fusion of lipid droplet and subsequently 

secretion of larger milk fat globules. Indeed, average milk fat globule size in the saturated 

group was larger by 0.3 µm compared with the unsaturated group. These findings 

demonstrate the importance of lipid biochemical structure in plasma as a modulator of 

availability  of long chain fatty acids. The results support the hypothesis that these structure  

play a role in lipid metabolism in the mammary cells and in the regulation of  milk fat 

composition and structure. Moreover, the results show that the fatty acid composition of 

the protected fat fed to cows during lactation, affects the kinetics of adipose lipolysis under 

negative energy balance. Therefore protected fat composition should be considered as a 

factor affecting postpartum metabolic diseases.  

 

  



 : בואמ

שומן המכילות ליבה של טריגליצרידים עם מעטפת של שומן החלב מופרש בצורה של בועיות 

משומן החלב  95%משומן החלב בעוד שלמעלה מ 2-4 - %(. הפוספויפידים מהווים כ1)פוספוליפידים 

 (.2מופרש כטריגליצרידים )

בעוד שהטריגליצרידים עשירים  ;לפוספוליפדים הרכב חומצות שומן שונה מזה של הטריגליצרידים

יות,קצרות ובינוניות שרשרת, הפוספוליפידים עשירים בחומצות שומן חד ורב בלתי בחומצות שומן רוו

(. בגלל המבנה המולקולארי השונה של הטריגליצרידים והפוספוליפידים ובגלל הרכב 2רוויות )

חומצות השומן השונה שלהם, הם בעלי השפעות מטאבוליות שונות על בריאות האדם כאשר הם 

כאשר לפוספוליפידים ידועה השפעה חיובית על בריאות האדם. בין נצרכים כחלק מהדיאטה, 

השפעותיה החיובית של העשרת הדיאטה בפוספוליפידים נמצא שיפור הרכב הליפידים בדם, ירידה 

. כמו כן נמצא כי )3-5לים סרטנים במעי הגס )ודבספיגת כולסטרול לאחר ארוחה ועיכוב התפתחות גי

עד גיל שנתיים במעטפת הפוספוליפידים של בועית שומן החלב  העשרת תחליפי חלב של תינוקות

העלתה תוצאות במבחני אינטילגנציה והורידה מספר ימי המחלה בשנתיים הראשונות לחיי הפעוטות 

(. לאור ממצאים אלו ניתן לקבוע כי הבנת המנגנונים ששולטים בריכוז הפוספוליפידים בחלב יכול 6)

יאות ולשנות לגמרי את תפישת הציבור את החלב.  כי מה שקובע להפוך את החלב למוצר מקדם בר

(. תאי בלוטת 7את היחס בין הטריגליצרידים לפוספוליפידים בחלב הוא קוטר בועיות שומן החלב )

מיקרומטר כתלות בחיה, בשלב  15ננומטר ועד  100החלב מפרישים בועיות שומן בקטרים של בין 

בר תואר יחס הפוך בין קוטר הבועית לבין ריכוז הפוספוליפידים בתחלובה, בנטיה גנטית ובהזנה. בע

ככל שקוטרן של בועיות השומן המופרשות לחלב קטן, כך עולה ריכוז הפוספוליפידים  -בחלב, כלומר

(. לפיכך, במידה וניתן יהיה לשלוט בקוטר בועיות שומן החלב ניתן יהיה לשלוט גם בהרכב השומן, 8)

 וליפידים והן מבחינת הרכב חומצות השומן. הן מבחינת ריכוז הפוספ

אם כך, נשאלת השאלה מה מבקר את גודל בועית השומן וכיצד ניתן לשלוט בו. לאורך השנים נמצא 

כי תנאים אשר משפיעים על ריכוז ותנובת שומן החלב ישפיעו גם על קוטר הבועית. נמצא יחס ישר 

. לעומת זאת, כאשר יש עליה בתנובת החלב )מה (8בין ריכוז שומן החלב לבין קוטר בועיות שומן )

שמלווה בדרך כלל בריכוז שומן נמוך יותר בחלב( ישנה עליה בתנובת הפוספוליפידים אך ירידה 

בריכוזם בחלב. למרות הקשר המתואר בין ריכוז שומן החלב, קוטר בועית השומן וריכוז ותנובת 

ים בקוטר הבועית. נראה כי הבקרה על גודל הפוספוליפידים בחלב , לא ברורים המנגנונים השולט

הבועית וניתוב חומצות שומן ליצירת פוספוליפידים קשורה בין השאר לזמינות חומצות שומן ארוכות 

ובלתי רוויות לבלוטת החלב. נראה כי בלוטת החלב מנתבת חומצות שומן רב בלתי רוויות ליצירת 

(. זמינותן 9נותבות לסינטזה של טריגליצרידים )פוספוליפידים יותר מאשר חומצות שומן רוויות המ

של חומצות שומן רב בלתי רוויות וארוכות, אשר מקורן במזון ובעיקר בשומן עוקף כרס, תלויה במאזן 

האנרגיה של הפרה. במאזן אנרגיה חיובי, חומצות שומן ארוכות שרשרת מהמזון ינותבו ראשית 

ך תושפע מידת הטמעתן בפוספוליפידים המיוצרים על לרקמות פרפיריאליות, כמו רקמת השומן ולפיכ



ידי העטין ומופרשים לחלב. לעומת זאת, במאזן אנרגיה שלילי מידת קליטת חומצות שומן מהמזון על 

ידי רקמות פרפריאליות הינה מועטה, והן יהיו זמינות יותר לעטין וכאמור שם יכולות להיות מנוצלות 

ליפידים. בשני המקרים המצויינים לעיל חומצות השומן ייספגו באופן יעיל יותר לסנטזה של פוספו

מהמעי לדם בצורה של טריגליצרידים, וכך גם יגיעו לעטין. יחד עם זאת, קיימת אפשרות נוספת בה 

( מה שמאפיין מצב של מאזן  NEFAחומצות שומן יגיעו לבלוטה בצורה של חומצות שומן חופשיות )

 וברת פירוק. אנרגיה שלילי בו רקמת השומן ע

מחקרים בתחום השפעת חומצות שומן על מטאבוליזם האנרגיה והשומן בתאים שונים כגון כבד, שריר 

ושומן, מצביעים על כך שתגובת התאים לחומצות השומן תלויה באופן בה השומן "מוגש" לתאים. 

( או בצורה של NEFAכלומר, האם התאים נחשפים לחומצות השומן בצורתן החופשית )

(. נמצא כי מערכות בקרה שונות מופעלות במידה וחומצות השומן "מוגשות" 11,10יגליצרידים )טר

בצורה חופשית או כטריגליצרידים. שינוי ברמת הבקרה יכול להשפיע על ייצור השומן, ניתובו 

לטריגליצרידים או לפוספוליפידים ואפילו שינויים בהפרשת השומן. בספרות המצקתועית לא קיים 

בנוגע להשפעת סוג השומן אליו נחשפים תאי בלוטת החלב על מטאבוליזם השומן ובוודאי לא מידע 

 על קוטר והרכב בועיות השומן המופרשות לחלב. 

בעבודה מקדימה שבצענו במעבדה הופתענו לגלות כי תאי אפיתל בלוטת החלב הגיבו באופן שונה 

הים של אותה חומצת שומן פעם אחת בתכלית מבחינת ייצור השומן כאשר הם נחשפו לריכוזים ז

(.  נמצא כי כאשר 1כטריגליצרידים ופעם אחת בצורתה החופשית )פרק תוצאות הקדמיות, איור 

( מוגשת לתאים כחומצה חופשית עלה ייצור השומן בסדר גודל יחסית C18:1חומצת שומן אולאית )

גליצריד. תוצאה זו מרמזת לייצור השומן כאשר התאים נחשפו לאותה חומצת שומן בצורה של טרי

על כך שהבדלים בריכוז השומן בחלב שנצפים לאורך תחלובה אינם נגרמים בהכרח מהבדלים בנפח 

החלב המיוצר )תנובה יומית(  אלא מבוקרים ישירות על ידי אותות מטבוליים כגון הרכב שומן הדם 

החופשיות אליו חשופים המשתנה לאורך התחלובה. בעבודת המשך גילינו כי הרכב חומצות השומן 

(. נמצא 2תאי הבלוטה משנה את יכולתם לייצר ולהפריש שומן חלב )פרק תוצאות מקדימות,  איור 

( C18:1כאשר התאים נחשפים לחומצה חופשית מסוג אולאית ) 2כי ריכוז השומן המופרש עלה פי 

ומן החופשיות בדם (. הבדלים אלו מרמזים כי להרכב חומצות השC16;0לעומת  החומצה פלמיטית )

הפרה השפעה ישירה על כמות השומן אשר מופרשת לחלב. השפעה זו היא ישירה ואיננה תלויה בנפח 

החלב המיוצר על יד התאים ומרמזת על אפשרות לשלוט בכמות השומן המופרש לחלב על ידי שליטה 

מות השומן בהרכב חומצות השומן החופשיות בדם. בנוסף להשפעת חומצות השומן השונות על כ

המופרשת, מצאנו גם השפעה על גודל הבועיות וריכוז הפוספוליפידים המופרשים מהתאים )פרק 

(. נמצא כי טיפול בחומצה פלמיטית גרם לתאים להפריש בועיות שומן קטנות 3תוצאות הקדמיות, איור 

מן החופשיות בעלות ריכוז גבוה של פוספוליפידים. נתונים אלו מצביעים על כך שהרכב חומצות השו

 אליהן חשופים תאי בלוטת החלב משפיע על הפרשת השומן, ועל המבנה והרכב בועית שומן החלב. 

 2 %-ברפת החלב הישראלית, כמעט כל החולבות מקבלות תוספת של שומן מוגן המוסף ברמה של כ

מהחומר היבש לאורך כל התחלובה. לאור השינויים הקיצוניים במאזן האנרגיה של הפרה לאורך 



, בשלבים FFAתחלובה, ייתכן שבעוד שבשלבים מסויימים מרבית השומן מגיע לבלוטה בצורה של 

מן מגיע לבלוטה בצורה של טריגליצרידים. כמו כן, זמינות חומצות השומן מהמזון אחרים, השו

לבלוטת החלב יכולה להשתנות כתלות במאזן האנרגיה וניתוב חומצות השומן שמקורן במזון ובשומן 

המוגן לאגירה ברקמת שומן ושריר. במקרה כזה חומצות אלו ישתחררו חזרה למערכת הדם בצורה 

מוקדמים של התחלובה העוקבת. לפיכך, נראה שיש משמעות לשלב בתחלובה בו בשלבים   FFAשל 

ניתנת תוספת השומן המוגן למנה מבחינת זמינותו לבלוטת החלב ומבחינת צורת "הגשתו" לבלוטה 

 ( ולהבדלים אלו עשויה להיות משמעות יצרנית. FFA)טריגליצרידים או 

פעה על ייצור והפרשת שומן החלב היא הרכב נקודה נוספת שעשויה להוביל לשונות מבחינת ההש

חומצות השומן בשומן המוגן. בפרט, חסר ידע בנושא השפעת הרכב השומן המוגן על הרכב וגודל 

בועיות שומן החלב. כיום קיימים בשוק מוצרי שומן מוגן עם הרכב שונה בתכלית של חומצות שומן.  

, מכיל ריכוזים גבוהים ביותר של חומצות שומן כידוע, שומן מוגן ממקור של שמן דגים או שמן פשתה

רב בלתי רוויות ומשמש כיום למחקר העוסק בעיקר בהשפעת חומצות שומן אלו על פעילות שחלתית 

וביצועי רביה בזכרים ונקבות. יחד עם זאת, מוצרי שומן מוגן הנגישים יותר לחקלאי הם אלו המופקים 

שמן צמחי אחר. מוצרי השומן המוגן המשמשים את  משמן דקלים בלבד, או שמן דקלים מעורב עם

מרבית החקלאים מבוססים על שמן דקלים המכיל ריכוזים גבוהים של חומצות שומון רוויות, בעיקר 

(, עם רמות שונות של חומצות שומן חד ורב בלתי רוויות. שני מוצרים מוכרים C16;0פלמיטית )

גלל ההבדלים בהרכב חומצות השומן שלהם הם )ספרד( וב  Norel Natureנמכרים על ידי חברת 

יכולים לשמש לבחינת השפעת הרכב חומצות השומן בשומן מוגן על הרכב השומן בחלב, קוטר בועיות 

שומן החלב ותנובת וריכוז הפוספוליפידים. כאמור הבדלים אלו ייבחנו במהלך שתי תחלובות עוקבות 

 שומן בדם וכפועל יוצא על הרכב החלב.על מנת לקבל את השפעת מאזן האנרגיה על הרכב ה

 

. בשלב הראשון המטרה   in vivoוניסוי in vitroתוכנית המחקר תוכננה לשלב ניסויי : שיטות

היתה לבחון את ההנחה כי להרכב חומצות השומן אליהן חשופים תאי אפיתל בלוטת החלב השפעה 

, תוכנן ניסוי שמטרתו היתה לגרום מובהקת על יצרנות ועל גודל בועיות השומן בתאים. בשלב השני

לשינוי בתבנית חומצות השומן החופשיות בפלסמה ולבחון כיצד שינוי זה משפיע על מאפיינים 

 מורפומטרים של בועית שומן החלב. 

-הופרד מפלסמה של פרת חלב על ידי אולטרה VLDL-חלקיק החלק א' של תכנית המחקר: 

-שעות בקירור. על מנת לוודא כי אכן מדובר ב 22למשך  102,000gצנטריפוגה במהירות של 

VLDL מהמקטע שבודד ונבחן האם היחס בין המרכיבים השומניים , נלקחה דוגמה

למתואר בספרות. כמו כן, נבחן ריכוז והרכב מתאים )טריגליצרידים:כולסטרול:פוספוליפידים ( 

, שהכיל FFA-ה של טיפול השימש לבנישבכרומטוגרפיה גזית  VLDL-חומצות השומן במקטע ה

המקטעים המבודדים רק כחומצות חופשיות.  VLDL -לזה של ה ריכוז והרכב זהה של חומצות שומן

בקצרה, שימשו כטיפול לתרבית תאים ראשונית שבודדה מעטין של פרה חולבת, מבית המטבחיים. 



פול בלבד(, )מדיום טי : בקרההבאים טיפוליםשעות לאחד משלושת ה 24למשךך התאים נחשפו 

שנאסף ) טיפול  VLDLמדיום טיפול המכיל חומצות שומן בעלות הרכב זהה לחומצות השומן שהיו ב

(FFA  ומדיום טיפול המכיל בתוכוVLDL   טיפול(VLDL.) 

מהתאים לאחר שעתיים חשיפה  RNAהופק  Real Time PCRלבחינת ביטוי גנים באמצעות 

שעות טיפול   24לטיפול. לקביעת ריכוז והרכב שומן השומן מוצה ממדיום הגידול או מהתאים לאחר 

,   Nile redצביעת טיפות השומן  נעשתה באמצעות צבען פלאורסנטי,   .HPLC-אנליזה בועבר 

. מדידת קוטר בועיות השומן 1µg/mlבריכוז של   DAPI. גרעיני התאים נבעו ב200nMבריכוז 

 . Image Jתבוצע באמצעות תוכנת 

 

 :של תוכנית המחקר שלב ב'

ועל הרכב וקוטר בדם   NEFA-רכב וריכוז ההזנה בשומן מוגן משני סוגים על ה מטרה: לבחון השפעת

בתכנית המקורית תכננו להזין פרות חלב בשתי מנות הזנה זהות אשר ההבדל בינהן  בועית שומן החלב.

על בסיס חומר יבש. הטיפול היה אמור להתחיל בתקופת  2% הוא הרכב תוסף השומן המוגן בשיעור של 

יום בתחלובה(  ולהמשך עד ליובש, על מנת שהפרות יעלו מסת גוף בהשראת  180התחלובה המבוססת )<

המעקב אחר הפרות היה אמור להמשך בתחלובה העוקבת, ות השומן בתוסף של השומן המוגן. הרכב חומצ

בדם. אולם, בעקבות הקושי הממשקי בביצוע  NEFA-ועליה בריכוז ה BCS-בשלבים שבהם יש ירידה ב

קיבלו  יום לתחלובה( 180) פרות חלבבניסוי זה, הניסוי ברפת וולקני. ניסוי סוג זה, החלטנו לבצע את 

 2%בתוספת שומן מוגן, בשיעור של   מזון מרוכז, 65%את המנה הנהוגה ברפת )חודשים  3ך שבמ

חומצה פלמיטית וסטארית,  50% -בלתי רווי ;וסטארית חומצה פלמיטית 90% -רווימשני סוגים  )מהמנה, 

( נכנסו לשבוע מכל טיפול n=10. בתום התקופה, הפרות )חומצה לינולאית( 10%חומצה אולאית,  40%

הפרות הו אמורות לפרק  . במהלך השבוע הזהad libitumבמתכונת  מזון גס,  65%של הזנה במנה גסה )

הדיגום  -פעמים 3דגמנו דם וחלב  מסת גוף, כתומאה מהירידה ברמת האנרגיה במנה. במהלך השבוע

המוגן ואילו פעמיים נוספות הראשון בוצע בתום שלב ההזנה במנה הנהוגה ברפת אשר כללה את השומן 

  NEFA -ימים לאחר הכניסה לשלב ההזנה במנה הגסה. בדגימות הדם נקבע ריכוז ה 5-ו 3כעבור 

וכן בוצע מיצוי של שומן  (Wako Chemicals GmbH, Neuss, Germanyבאמצעות ערכה מסחרית )

נת הרכב חומצות השומן ( ולאחריה הרצה בגז כרומטוגרף לבחיTLCוהרצה בכרומטוגרפיה על רובד דק )

בפלסמה. חלב נדגם לקביעת המוצקים )שומן, חלבון ולקטוז(, גודל בועית שומן החלב,  NEFA-במקטע ה

 ,Mastersizerמכשיר ייעודי לקביעת גודל חלקיקים בתמיסה ) והרכב חומצות השומן בחלב באמצעות 

Malvern, UKגז כרומטוגרף. ( ו 

 

 :ודיון תוצאות

In vitro 



 הטיפולים על כמות וקוטר בועיות השומןהשפעת 

(, 1ביחס לטיפולים האחרים )גרף  4תחת טיפול בחומצות שומן חופשיות מספר בועיות השומן עלה פי 

בהתאם לתוצאות  שהודגמו בעבר בתאי אפיתל של בלוטת חלב בטיפול בחומצות שומן בינוניות וקצרות 

על מנת לבחון את השפעת הטיפול על מאפייני  .Yonezawa (Yonezawa et al., 2004) שרשרת ע"י 

 1-גודל בועית השומן בתאים, בועיות השומן חולקו לקבוצות בהתאם לקוטרן הממוצע: בועיות הקטנות מ

גרם לעליה במספר בועיות השומן הקטנות  FFA-מיקרון. הטיפול ב 1-2מיקרון וכאלה הנמצאות בטווח של 

 (.1Aולביקורת )גרף  VLDL פול ה( בהשוואה לטי12( והגדולות )פי 7)פי

 

 

)ירוק( או   µM VLDL 100מספר בועיות שומן בתאי בלוטת חלב בהתאם לקוטרן,  שטופלו ב (A: )1גרף 

100 µM FFA אדום( או ביקורת )כחול( כפי שנצבעו בצביעת(Nile Red ו- DAPI ולאחר מכן נספרו תוך ,

התפלגות קוטר  ((P<0.05.B. אותיות שונות בין טיפולים מראות הבדל מובהק,  image Jשימוש בתוכנת 

 1(. בועיות גדולות מXאו ביקורת )ציר µM FFA 100או   µM VLDL 100בועיות שומן תחת טיפל ב

מיקרון באדום. רוחב העמודות מעיד על סך כמות הטיפות הכללית  1מיקרון בצבע כחול, בועיות קטנות מ

 (FFA=free fatty acids; VLDL= very low density. )(p<0.0001)בטיפול 
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FFA  100 µM (A )טיפות שומן מתאי אפיתל של בלוטת חלב במיקרוסקופ אלקטרוני שנחשפו ל-1איור 

 . DLVL 100 µM (B )(bar=20µm)ותאים שנחשפו ל

 

 

 השפעת הטיפולים על כמות הטריגליצרידים

  FFAבכמות הטריגליצרידים בתא  בטיפול  3העלייה המובהקת במספר בועיות השומן לוותה בעלייה פי 

(. עליה בהצטברות של טריגליצרידים בתאי 2, גרף P<0.0001) VLDLבהשוואה לביקורת ולטיפול ב

-cis ,18:0 ,16:0  ;אפיתל של בלוטת חלב דווחה גם בעבר במתן תוספת של חומצות שומן ארוכות מסוג 

9 18:1 and c18:2 cis 9,12 ( באופן תלוי ריכוז (Yonezawa et al.,2008; kadegowda et 

al.,2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  µM VLDL 100: כמות טריגליצרידים בתוך התא, בתאי בלוטת חלב בהתאם לקוטרן,  שטופלו ב2גרף 

 HPLC- ELSD FFA=free.)אדום( או ביקורת )כחול(, שנקבעו באמצעות µM FFA 100)ירוק( או 

fatty acids; VLDL= very low density) *  )P<0.05 

 השפעת הטיפולים על הרכב הליפידים בממברנה

המבנה השונה של חומצות השומן אליהן נחשפו תאי בלוטת החלב השפיע גם על הרכב הממברנה. נצפתה 

(. היחס 3ולביקורת )גרף  VLDLביחס לטיפול ב FFAבטיפול  PEוכן נטייה לעלייה בריכוזי  PS-ירידה ב

משמעותי בקביעת קוטר בועיות שומן בתא. נראה כי השינוי בהרכב הממברנה בטיפול  PE-ל PCבין 

בהשוואה לשני הטיפולים האחרים   FFA-בחומצות שומן חופשיות הוביל לירידה ביחס זה תחת הטיפול ב



. Thiam et al., 2013)ציבה הנוטה יותר לתהליכי איחוי )(. הרכב זה מצביע על  ממברנה פחות י4)גרף 

בהתאמה, בבחינת קוטר בועיות השומן וכן התפלגות מקטעי הקטרים בתאים נראה כי יש יותר בועיות 

בהתאמה(. טיפול בחומצות שומן חופשיות גרם  B -ו 1Aממקטע הקטרים הגדול יותר תחת טיפול זה  )גרף

(, יחס אשר נמצא במתאם חיובי עם קוטר 5ים לפוספוליפידים )גרף ביחס של טריגליצריד 3לעליה פי 

ולכן מתאים לממצאינו המראים כי  (Mesilati-Stahy&Argov-argaman.,2014)בועיות שומן החלב  

 מיקרון בפרט. 1-ישנה עליה בייצור בועיות שומן תחת טיפול זה בכלל ובועיות שומן קטנות מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הליפידים הפולריים בתאי אפיתל בלוטת חלב המיוצג כאחוז מסך הפוספוליפידים הכללי בתאים : הרכב 3גרף 

  )אדום( או ביקורת )כחול(,כפי שנקבעו באמצעות µM FFA 100)ירוק( או   µM VLDL 100שטופלו ב

.HPLC- ELSD(FFA=free fatty acids; VLDL= very low density lipoprotein; PC= 

phosphatidylcholine; PE= phosphatidylethanolamine; PI= phosphatidylinositol; 

PS=phosphatidylserine; SM= sphingomyelin * .)P<0.05 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 µM 100)ירוק( או   µM VLDL 100בתאי אפיתל בלוטת חלב שטופלו ב   PC/PE: יחס 4גרף 

FFA אדום( או ביקורת )כחול(,כפי שנקבעו באמצעות(  *P<0.05 .HPLC- ELSD (PC= 

phosphatidylcholine; PE= phosphatidylethanolamine FFA=free fatty acids; 

VLDL= very low density;  ) 

בייצור  מפתחתפקיד אנזים המקודד על ידי גן זה -ל   α- Lactalbuminרמת ביטוי הגן המקודד ל

משופעלת באמצעות  α- Lactalbumin -. סינתזת חלבון ה(Rezaei et al., 2016)הלקטוז 

 Mao etבפרות חלב ) in vivoפרולקטין והיא מהווה מדד מקובל לקביעת פוטנציאל תחלובה 

al.,1990 הסיבה נעוצה בכך שהלקטוז מהווה פקטור אוסמולרי בחלב, הקובע את מידת המים אשר .)

לחלב, קרי קובע את נפח החלב עצמו. עד כה בספרות, כאשר מתוארים שינויים בריכוז השומן יופרשו 

בחלב, לרוב כתוצאה משינויים במאזן אנרגיה,  הם מקושרים לשינויים בתנובת החלב. כלומר, כאשר 

 יורדת תנובת החלב, מיהול השומן יורד ולכן ישנה עליה בריכוז השומן ועליה בגודל בועיות השומן.

מנגד, אנו מציעים בעבודה זו כי קיימת השפעה ישירה של מבנה חומצות השומן הזמינות לתאי בלוטת 

החלב על ייצור השומן בתא ועל גודל בועיות השומן. על מנת לבחון הנחה זו, נקבעה רמת ביטוי הגן 

הביטוי  לאלפא לקטאלבומין תחת הטיפולים השונים .  נמצא כי שני הטיפולים גרמו לירידה ברמות

. מכך ניתן להסיק כי ההבדלים הנראים בין הטיפולים הן  (p<0.0001) 2שלו ביחס לביקורת  פי 

ומן בתאים אינם נגזרים מכמות מבחינת כמות הטריגליצרידים, הן מבחינת קוטר וכמות בועיות הש

וטיפ . לפיכך, ההבדלים בפנ, שבחיה השלמה מתורגמת לנפח החלב הכללי המיוצרמיוצרתלקטוז הה

לא נגזרים מאפקט של מיהול, עליו מדברים לרוב בספרות.  VLDL-וב  FFAהמתקבל עבור טיפול ב



לאור התוצאות שהתקבלו ייתכן והאפקט נגרם בין השאר,  מהשפעה ישירה של זמינות השומן מהדם 

 לתאי הבלוטה. 

 

עבור  Real Time PCRכפי שנקבע שאנאליזת   ,α lactalbumin: רמות ביטוי הגן המקודד ל  7גרף

 .  P>0.05הטיפולים השונים. אותיות שונות מייצגות הבדלים מובהקים ברמת מובהקות של 

In vivo 

מוצגים בטבלה לאורך תקופת הניסוי בדם וגודל בועית שומן החלב  NEFA-ריכוז המוצקים בחלב, ריכוז ה

מהפרמטרים שנבחנו. תוצאה זו צפויה נמצא כי ביום הדיגום הראשון, לא היו הבדלים באף אחד ראשית . 1

ובעצם מהווה אינדיקציה כי  (pretreatmentסה )זנה במנה הגזה התקיים לפני התחלת הה םמכיוון שדיגו

. בשלבים בהם הפרה במאזן אנרגיה חיובי , להרכב השומן המוגן השפעה מינורית על הרכב החלב ואיכותו

שהיו גדולות יותר בקבוצה טיפולים בגודל בועית השומן לעומת זאת, בדיגום השני התפתחו פערים בין ה

, בדיגום השלישי והאחרוןהחלב הצטמצם  שומןרווי. למרות שההבדל בגודל בועית מוגן בשומן  שתוספה

עדיין הבועיות היו גדולות יותר בטיפול בשומן הרווי. הבדלים אלו בגודל בועית שומן החלב לא היו בהכרח 

כללי בחלב אשר בדיגום השלישי לא נבדל בין הטיפולים. לעומת זאת, גודל בועית קשורים בריכוז השומן ה

 3בפלסמה. באופן מעניין, בדיגום השני )יום   NEFA-עם ריכוז החיובית שומן החלב נמצא באסוציציה 

מאוד גדול למרות שלא הגיע לכלל מובהקות היה   NEFA–הבריכוז  הטיפולים לניסוי( ההבדל בין 

באו לידי ביטוי בהבדל  NEFA-בגלל שונות מאוד גבוהה בין הפרות. הבדלים גדולים בריכוז הסטטיסטית 

( ההבדלים ילניסו 5השומן. בדיגום השלישי לעומת זאת )יום  בועיותמיקרומטר בגודל  0.4-של למעלה מ

עמד  יםבגודל בועית השומן בין הטיפולההבדל הצטמצמו , אך נטו למובהקות. ביום זה  NEFA-בריכוז ה

לבין גודל בועית השומן בחלב, ההבדל בין הטיפולים  NEFA-מיקרומטר. בנוסף לקשר בין ריכוז ה 0.3על 

לאורך הניסוי הינו מעניין ביותר. כפי שניתן להתרשם מהנתונים בטבלה, הטיפול בשומן  NEFA-בריכוז ה

נה הגסה. לעומתו, הזנה כתוצאה מההזנה במ NEFA-מוגן הרווי התאפין בעליה חדה ומהירה בריכוז ה



שלא הגיעה לערכים של הטיפול בשומן הרווי  NEFA-בשומן בלתי רווי התאפיינה בעליה מתונה בריכוז ה

ניתן כחלק מהמנה השפעה על הלפיכך ניתן להסיק שלסוג השומן המוגן ימי הזנה במנה גסה.  5גם לאחר 

 ה שלילי. ה במאזן אנרגירקמת השומן בשלבים בהם הפרה מצויליפוליזה ב

 בדם לאורך הניסוי.  NEFA-( וריכוז הD4,3: ריכוז המוצקים בחלב, גודל בועית שומן החלב )1טבלה 

 

.  צלב מציין נטיה להבדל בין  P>0.05אותיות שונות מציינות הבדל מובהק בין הטיפולים באותו יום,  

  .  P>0.1פולים באותו יום, יהט

 

לפני תחילת ההזנה במנה הגסה נמצא הבדל בריכוז . 2הרכב הפוספוליפידים בחלב מוצג בטבלה מספר 

(. אולם ביום השלישי לאחר תחילת ההזנה במנה הגסה, הבדל זה נעלם ובמקומו  PIהפוספטידילאינוזיטול )

מעניין, נמצא הבדל בין באופן (.  SM( והספינגומיוזין ) PCוספטידילכולין )פנפערו הבדלים בריכוז ה

(. PC/PEוספים שונים של שומן מוגן ביחס בין פוספטידיכולין לפוספטידילאתנולאמין )תהקבוצות שהוזנו ב

היחס הזה היה גבוה יותר טיפול בשומן הבלתי רווי והוא מצביע על ממברנה יציבה יותר, המתאימה לפנוטיפ 

 (. 1של פרות שטופלו בשומן זה )טבלה  של בועיות שומן קטנות יותר, כפי שאכן נמצא בחלב

 

: הרכב הפוספוליפידים בחלב מפרות שהונו בשני טיפולי שומן מוגן )רוויו ובלתי רווי( לפני התחלת 2טבלה 

 . (day 3)לאחר התחלת ההזנה במנה גסה  3( וביום pretreatmentההזנה במנה גסה )

 
 

PI- פוספטידילאינוזיטול 

PE- פוספטידילאתנולאמין 

PS- פוספטידילסרין 

PC- פוספטידילכולין 

SM – ספינגומיאלין 

PC/PE – .יחס מסה בין פוספטידלכולי לפוספטידילאתנולאמין 

פולים י.  צלב מציין נטיה להבדל בין הט P>0.05הטיפולים באותו יום,  אותיות שונות מציינות הבדל מובהק בין

  .  P>0.1באותו יום, 

 



 

כי ריכוז חומצות שומן רוויות, חומצות שומן . נמצאה 3צג בטבלה מספר מוהרכב חומצות השומן בחלב 

ארוכות שרשרת וחומצות שומן חד בלתי רוויות הושפעו מהאינטראקציה בין הטיפול ויום הדיגום. יחד עם 

לניסוי( לא נמצאו הבדלים משמעותיים  5-ו 3זאת, במהלך הקופה שבה הוזנו הפרות במנה גסה )ימים 

 . בהרכב החלב

 

לאחר  0-5ו 3( וימים pretreatment: הרכב חומצות השומן בחלב לפני תחילת ההננה במנה גסה )3טבלה 

 התחלת ההזנה במנה גסה.

 

 
 

O3-  3חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג אומגה. 

O6 –  6חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג אומגה. 

SAT- חומצות שומן רוויות 

C>16 – ארוכות שרשרתחומצות שומן 

MUFA-  .חומצות שומן חד בלתי רוויות 

פולים י.  צלב מציין נטיה להבדל בין הט P>0.05אותיות שונות מציינות הבדל מובהק בין הטיפולים באותו יום, 

  .  P>0.1באותו יום, 

 

 

 

 

 

 : סיכום

 שומןחומצות החלב לתאי אפיתל בלוטת עבודה זו ממחישה בפעם הראשונה כי ישנה משמעות לדרך חשיפת 

בתוך תאי בלוטת החלב הקשורים לייצור המתרחשים תהליכים המטבוליים ארוכות שרשרת מבחינת ה

השומן, ייצור בועיות שומן וקוטרן. העובדה כי ניתקנו את בקרת גודל בועית שומן החלב מאפקט ה"מיהול" 

שינוי הרכב ומבנה החלב, ללא של שומן החלב, הינה חדשנית ופותחת צוהר חדש לפיתוח פרוטוקולים ל

 פגיעה ביצרנות פרת החלב. 

שנערכו בתרבית תאים, וגם הן מדגימות את  הניסויתוצאות הניסוי בפרות עולות בקנה אחד עם תוצאות 

הה יותר על מבנה בועית שומן החלב, ככל הנראה כתוצאה מזמינות ביולוגית גבו NEFA-ההשפעה של ה

. בשני המודלים, כאשר חומצות שומן חופשיות היו אפיתל בלוטת החלבארוכות לתאי של חומצות שומן 

המקור הדומיננטי לחומצות שומן ארוכות שרשרת, נמצאה עליה בגודל בועית שומן החלב. כך נמצא גם 

יות ענמצאו באסוציציה חיובית עם גודל בו NEFA, שם ריכוזים גבוהים יותר של in vivo-הבניסוי 

דל בועית השומן בפרות חלב שנחשפו למנה גסה ולמאזן אנרגיה שלילי לאחר העליה בגושומן החלב. 



שתוספו בשומן מוגן רווי, התרחשה עם עלי ביחס בין שני פוספוליפידים עקריים בממברנת בועית השומן 

בחלב: פוספטידילאתנולאמין לפוספטידילכולין. בעבר הוכחנו כי ליחס זה השפעה על יכולת איחוי בין 

 (. 18מן לפני הפרשתן מתאי אפיתל בלוטת החלב )בועיות שו

פרות שקיבלו תוסף של בין  NEFA-בריכוז האחד הממצאים המעניינים ביותר בעבודה זו הינה ההבדלים 

מנה גסה והחלו לפרק רקמת שומן. בשלבים אלו של מאזן אנרגיה ברגע שנחשפו לשומן מוגן משני סוגים  

זאת  .בדמן NEFA-בשומן רווי, העלו במהירות רבה יותר את ריכוז הלי, נמצא כי הפרות שהוזנו ישל

היה גבוה יותר בפרות שהוזנו בשומן מוגן רווי ביחס לטיפול בשומן  NEFAועוד, הריכוז המקסימלי של 

מוגן בלתי רווי. ממצאים אלו מעידים כי לסוג השומן השפעה על הקינטיקה של פירוק רקמת השומן 

במצבים של מאזן  NEFAאנרגיה שלילי. כאן המקום לציין כי ריכוז גבוה של  בכניסה למצב של מאזן

ורך צאנרגיה שלילי, בראשם שלבים ראשונים של תחלובה, הינם אחד הגורמים לכבד שומני, ולכן יש 

טה. ממצאי עבודה זו בהחלט לבדם לאחר המ NEFA-במציאת אסטרטגיות ממשקיות להורדת ריכוז ה

יכול להפחית את  ותשומן בלתי רוויכל בשומן מוגן המורכב ברובו מחומצות מוש מרמזים כי שימוש

 לאחר ההמלטה, ובכך לסייע בהפחתת הסיכון לכבד שומני ומחלות מטבוליות אחרות.  NEFA-ליה בעה
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