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קראות טריגליצרידים חומצות השומן בחלב מופרשות כחלק ממולקולות מורכבות הנ

ם כתגובה ילופספוליפידים הנבדלים אלה מאלה במבנה ובמנגנונים המטבוליים אשר מופע

לצריכתם בדיאטה. דיאטות עתירות בפוספוליפידים קשורות למגוון השפעות בריאותיות 

חיוביות אולם רק אחוזים בודדים משומן החלב מופרשים כפוספוליפידים ולכן ישנה חשיבות 

ית ותעשייתית להבנת המנגנונים השולטים בריכוז הפוספוליפידים בחלב. בעבודות בריאות

מוקדמות ראינו כי באמצעות שינוי ריכוז שומן החלב משתנה גם הרכב וריכוז הפוספוליפידים. 

ה לטיפולים הוא פוספטידילאתנולאמין, בהפוספוליפיד העיקרי שריכוזו ותנובתו משתני כתגו

ה. מספר במיטכונדרימדהקרבוקסילציה של פוספטידילסרין, המתרחשת אשר מסונטז 

על ידי פעילותו מבוקרת אשר נמצא כי בשריר ובכבד  PGC1המיטכונדריות בתא מבוקר על ידי 

בבלוטת  PGC1-חומצות שומן רוויות ובלתי רוויות, בהתאמה. עדיין לא ידוע מה מבקר את ה

מספר מיטכונדריות לבין ריכוז והרכב \החלב. מטרת מחקר זה היא בחינת הקשר בין פעילות

 .ובירור תפקיד הרכב הפוספוליפידים בקביעת גודל בועית שומן החלב בחלב הפוספוליפידים

התחלנו לבודד את התהליך המיטוכונדריאלי המאפשר שליטה ביציבות במהלך המחקר 

נו את האפשרות בחכן, כמו  הממברנה באמצעות שינוי הרכב הפוספוליפידים בממברנת התא.

לאמין באמצעות עיכוב להפחית את מידת ההתמרה של פוספטידילסרין לפוספטידילאתנו

ממברנת התא, להפחית את מידת ב ולייצובכך לגרום , PSDהאנזים המיטוכונדריאלי  פעילות

לצורך כך, תאי אפיתל  להקטין את קוטר בועיות השומן.איחוי בועיות השומן זו עם זו ובהתאם 

נמצא בעבר, בתאי כבד, כמעכב מעבר של  , אשר רעלן סודיום אזידבלטת החלב נחשפו ל

פוספטידילסרין לתוך המיטוכונדריה. בהתאם, השתמשנו בסודיום אזיד בריכוזים ובטווחי זמן 

ובחנו את השפעתו על תאים שנחשפו לחומצת  םלטאלים לתרבית התאי שהוכחנו כי אינם

שומן אולאית על מנת לעורר ייצור בועיות שומן גדולות. שימוש ברעלן זה בתרבית הראשונית 

של תאי אפיתל בלוטת החלב שינה לגמרי את פנוטיפ הגודל של בועיות השומן, ובעצם "העלים" 

שומן גדולות.  כמו כן, מצאנו כי היחס המשקלי בין מתרבית התאים את הפנוטיפ של בועיות 

אזיד, מה שאכן הצביע -פוספטידילכולין לפוספטידילאתנולאמין עלה בתאים שטופלו בסודיום

על ממברנה יציבה יותר, הנוטה לעכב איחוי של אברונים, בכללם בועיות שומן בתוך התא. 

ידילאתנולאמין כגורם מפתח התוצאות ממצביעות על יכולת המיטוכונדריה לייצר פוספט



בפרק השני של התכנית פרות חלב נחשו לשתי רמות בשליטה בגודל בועית שומן החלב. 

ך במודל . הניסוי נער, בהתאמה( LCHF -ו HCLFאנרגיה במנה עשירה ועני במזון מרוכז )

crossover  של חודש בכל טיפול עם הפסקה של שבועיים בין הטיפולים. מטרת הטיפולים היתה

לשנות את שטף חומצות השומן החופשיות לעטין ובכך את הרכב הממברנה וגודל בועיות 

אית להשומן. נמצא כי במנה הגסה היתה ירידה בריכוז אינסולין וגלוקוז, ועליה בריכוז חומצה או

השומן. נמצאה נטיה לעליה בפעילות המיטוכונדרי בתא, וז ריכבפלסנמה. כמו כן היתה עליה ב

, מה שמצביע על ממברנה פחות יציבה, שהתבטא גם PC-ל PEשהתבטא ביחס גבוה יותר של 

 בגודל בועית שומן גדולה יותר. 

 : מבוא

שומן החלב מופרש בצורה של בועית שומן המורכבת מגרעין של טריגליצרידים מוקף בשלוש 

 15-בחלב עצמו ניתן למצוא בועיות שומן בקטרים שונים, מלמעלה משכבות של פוספוליפידים. 

בעבר הוכחנו כי קוטר בועית שומן החלב קשור ביחס  ננומטרים. 200-קרומטר ועד פחות ממי

שבועיות קטנות מאופיינות ביחס נמוך יותר פוספוליפידים, כך \ישר ליחס טריגליצרידים

הפוספוליפידים בחלב  גלומה בהמצאותלמרות ההבטחה ה (.1לבועיות גדולות ) בהשוואה

 פרשחלב מומשומן ה 2%ד ע 1-רק כבגלל השפעתם החיובית על בריאות הצרכן, באופן טבעי 

לכן, ישנה חשיבות בריאותית ותעשייתית כטריגליצרידים.  מופרש 95%בעוד שכפוספוליפידים 

להבנת המנגנונים השולטים בהרכב שומן החלב ובעיקר ביחס בין הטריגליצרידים 

 . בו לפוספוליפידים

 הפוספוליפידים בחלב: 

. מרביתם ריכוז והרכב הפוספוליפידים בחלבמשפיעים על מספר תהליכים מטבוליים נראה כי 

של תהליכים אלו קשורים לריכוז שומן החלב. כך שתחת תנאים המשנים את ריכוז שומן החלב, 

באופן עקרוני, עליה בריכוז שומן  .בחלב פוספוליפידים\ין טריגליצרידיםישתנה גם היחס ב

החלב ילווה בעליה בגודל בועיות השומן, מה שיוריד את השיעור היחסי של פוספוליפידים 

נמצא שעם המרחק מההמלטה וההתקדמות בתחלובה, משתנה ריכוז ן החלב. בנוסף, בשומ

מטאבוליים התהליכים ה בין(. 2כוז שומן החלב )הפוספוליפידים בחלב ביחס הפוך לרי

מאזן האנרגיה השלילי בתחילת תחלובה שהולך ומתאזן נכלל גם  תחלובההמשתנים במהלך 

בשינוי  מתבטאהאנרגיה  השינוי במאזןמלטה. ההואף הופך לחיובי כעבור מספר שבועות מ

ריכוזי אינסולין וחומצות שומן חופשיות בדם הפרות. בעת מאזן אנרגיה שלילי ריכוזי האינסולין 

נמוכים, מה שמגביר פירוק שומן מרקמת השומן ועליה בריכוז חומצות השומן החופשיות בדם, 

ריכוזי קודמים הראינו ש in vivoבניסויי  .(3) בעוד שבעת מאזן אנרגיה חיובי ההיפך הוא הנכון

( ובין אם 1) י באוכלוסיות שונות של פרות חלבאינסולין שונים, בין אם מתקיימים באופן טבע

הרכב חומצות השומן בחלב, ריכוז שומן החלב, (, משפיעים על 4מושרים באמצעים ניסויים )



בהם השתמשנו בקו תאים של אפיתל  in vitroריכוז הפוספוליפידים והרכבם. כמו כן, בניסויי 

 (. 5) וטת החלב מעכברה, ראינו כי אינסולין משפיע על הרכב הפוספוליפידיםבל

ספטידילסרין , פועיקריים כי ריכוזם של שני פוספוליפידיםבמעבדתינו מצאנו 

אות אלו תוצ ריכוזם של הפוספוליפידים בחלב.למשתנה בהתאם ופוספטידילאתנולאמין, 

 (.in vitro( וגם במודלים של קו תאים )in vivoהתקבלו גם במודלים ניסויים של החיה השלמה )

פוספטידילסרין של  שינויים בריכוזםנמצא כי  מעבדה  בליפוזומים סנטטיים

. אותה תופעה נמצאה גם (6)קוטר חלקיקים שומניים משפיעים על  פוספטידילאתנולאמיןו

 אלולשני פוספוליפידים לפיכך נראה כי . ( 7לדם על ידי הכבד ) חלקיקים שומניים המופרשיםב

 ,קמות אנימאליות למערכות מימיותתפקיד מפתח בקביעת גודל חלקיקים המופרשים על ידי ר

ויחס ומאפיין זה יכול להקשר בבבלוטת החלב לבקרת קוטר בועיות שומן 

  .בחלבפוספוליפידים \םיידהטריגליצר

-יןפוספטידילאתנולאמין מסונתז במיטוכונדריה מפוספטידילסרין ע"י האנזים פוספטידילסר

פעילות מיטכונדריאלית בבלוטת \לפיכך שינויים מטבוליים הקשורים לשינוי מספר דקרבוקסילז.

גודל החלב עשויים גם להשפיע על יצירת הפוספטידילאתנולאין בתאי הבלוטה וכפועל יוצא על 

 ריכוז הפוספוליפידים בחלב. בועית השומן ו

מטרת העבודה היתה לבחון את השפעתן של חומצות שומן מסויימות הזמינות לתאי בבלוטת 

 inהחלב על הרכב הפוספוליפיידים, דרך השפעה על פעילות המיטוכונדריות בתא, במודל 

vitro  של תרבית ראשונית של תאי אפיתל בלוטת החל ובמודלin vivo 

 : in vitroחלק  שיטות

למעבדה  והועברהבריאה על פי קביעת הוטרינר,  ת עטיןקמר נלקחהמבית מטבחיים 

עוכלה  . במעבדה הרקמהבתוספת אנטיביוטיקה DMEM/F12בפקולטה לחקלאות במדיום 

 ומעבר דרךמ"ג קולגנאז  100-מ"ג היאלורונידז ו 100 באמצעות תמיסת עיכול שתוכן מ

 סוננוולאחר מכן  (°37חמים ) DNAse 0.04%מ"ל  3-ב הודגרוהתאים . מיקרון 0.2פילטר 

 מ"ל(  10מיליון תאים )התאים נזרעו בריכוז של  מיקרון. 100דרך פילטר שוב 

מיקרומולר(  אשר יורחפו  100חופשיות ) חומצת שומןלנחשפו התאים . ממ" 100צלחת ב

קפרית  . חומצות השומן שייבחנו הן: חומצה1:6ביחס מולארי של  BSAבמדים המכיל 

(C10:0 ,)( חומצת שומן פלמיטיתC16:0( וחומצת שומן אולאית )C18:1n9) הביקורת .

  חומצות שומן.ללא  BSA-תהיה חשיפת התאים ל

מהתאים לאחר שעתיים חשיפה  RNAהופק  Real Time PCRלבחינת ביטוי גנים באמצעות 

עות ש 24לטיפול. לקביעת ריכוז והרכב שומן השומן מוצה ממדיום הגידול או מהתאים לאחר 



כמות המיטוכונדריות נקבעה באמצעות דנסיטומטריה לאחר  .HPLC-אנליזה בטיפול  ועבר 

 . Mitotracker-סימון המיטוכונדריות ב

 

 :תוצאות
 של שורהענו צבקביעת הרכב הממברנה, ב מעורבת המיטוכונדריהההנחה כי לבחון אין כדי 

אמורים לפגוע בתהליך ההתמרה של  ניסויים בהם השתמשנו במעכבים ביוכימיים אשר

המתבצע במיטוכונדריה. כאמור, מעבר להיותה מרכז  ספטידילאתנלאמיןופוספטידילסרן לפ

(, המיטוכונדריה מהווה מרכז התמרה  NADPH( ופקטורים מחזרים ) ATPשל ייצור אנרגיה )

,  PSDבאמצעות אנזים הפועל בין ממברנות המיטוכונדריה הנקרא  ;של שני פוספוליפידים

פוספטידילתנולאמין, מה שכאמור פופספטידילסרין ומתקבל דהקרבוקסילציה של מתבצעת 

יכול להשפיע באופן מהותי על יציבות הממברנה ולפיכך על יכולת בועיות שומן לגדול בקוטרן 

מעבר של יום אזיד הינו בעל השפעה מעכבת על סודבאמצעות איחוי. בספרות ידוע כי 

חלק זה של עבודת המחקר  חשפנו את פוספטידילסרין לתוך המיטוכונדריה. בהתאם, ב

התאים לסודיום אזיד במטרה להפחית את כמות הפוספוטידילאתנולאמין המיוצרת בתא. 

במקביל, השתמשנו במדיום ללא אתנולאמין על מנת למנוע את יכולתו של התא לייצר 

הטיפול ניתן על רקע של חשיפת . de novoפוספוטידילאתנולאמין במסלול האלטרנטיבי,  

התאים לחומצה אולאית חופשית, מה שאמור היה לעורר את התא לייצור מוגבר של בועיות 

 Cohen etשומן גדולות באמעות ערעור הממברנה על ידי העשרתה בפוספטידילאתנולאמין )

al., 2015. .) 

נמצא כי עם הוספת הסודיום אזיד, התאים שינו את הרכב הפוספוליפידים בממברנה, דבר 

(. יחס זה 1גבוה יותר של שני פוספטידילכולין/פוספטידילאתנולאמין )איור שהתבטא ביחס 

ת התא נחשבת לפחות נהינו מאפיין של יציבות ממברנלית וככל שהוא נמוך יותר, ממבר

לאור השינוי ביציבות הממברנה כתוצאה מחשיפת התאים לסודיום אזיד, בחנו את יציבה. 

(. נצפו שינויים ברורים  בגודל בועיות השומן בתוך 2קוטר בועיות השומן בתוך תא )איור 

התא. התאים אשר היו חשופים למדיום הביקורת ) שכלל חומצה אולאית(, ייצרו כצפוי בועיות 

ם אשר היו חשופים למדיום שהכיל חומצה אולאית וסודיום אזיד שומן גדולות. אולם, התאי

ייצרו בועיות שומן קטנות. למעשה, הטיפול בסודיום אזיד העלים כמעט לגמרי את הפנוטיפ 

 (. 3של בועיות שומן גדלות בתאי הטיפול )איור 

פול באופן מעניין, למרות השינויים הגדולים והברורים בגודל בועיות השומן כתוצאה מהטי

ביחס לביקורת, ריכוז הטריגליצרידים בתוך התא לא השתנה כעבור שעתיים או ארבע שעות 

 (. 4מתחילת הטיפול )איור 

 



 

היחס המשקלי בין פוספוטידילכולין  : 1איור 
אפיתל בלוטת החלב לפוספטידילאתנולאמין בתאי 

או לחומצה אולאית ( C18;1) אולאיתשנחשפו לחומצה 
. (C18;1+NaN3+NaFאזיד )בנוכחות סודיום 

(0.05<P* .) 
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( או C18;1גודל בועיות שומן בתאי אפיתל בלוטת החלב שנחשפו לחומצה אולאית ): 2איור 
שעות של טיפול התאים  24(. לאחר C18;1+NaN3+NaFלחומצה אולאית בנוכחות סודיום אזיד )

)טיפות שומן, אדום( וצולמו במיקרוסקופ  nile redגרעינים, כחול( ובDAPI 0קובעו ונצבעו ב
אורוסנטי. ניתן לראות כי הטיפול בחומצה אולאית עודד ייצור של טיפות שומן גדולות בתא ופל

)התמונה התחתונה היא הגדלה של המסגרת הלבנה בתמונה מעליה( בעוד שהוספת סודיום 
 (.ימיןות השומן קטנות )פנל אזיד למדיום הטיפול השאירה את טיפ

 

 

 

 

תאי  התפלגות תאי אפיתל בלוטת החלב בתרבית לפי פנוטיפ של גודל של טיפת שומן.: 3איור 
( או לחומצה אולאית בנוכחות סודיום C18;1אפיתל בלוטת החלב שנחשפו לחומצה אולאית )

גרעינים, DAPI 0שעות של טיפול התאים קובעו ונצבעו ב 24(. לאחר C18;1+NaN3+NaFאזיד )
טיפות השומן בכל תא  אורוסנטי.ו)טיפות שומן, אדום( וצולמו במיקרוסקופ פל nile redכחול( וב

מיקרומטרים נכנס לקטגוריית  2-נמדדו. תא שלפחות אחת מטיפות השומן בו היצה גדולה מ
א ללא , ותsmall droplets. תא ללא טיפות שומן גדולות נכנס לקטגוריית large dropletsשל 

. הטיפול בסודיום אזיד ביטל לחלוטין את פנוטיפ no dropletsטיפות שומן כלל נכנס לקטגוריית 
 (. P <0.05התרבית התאים ) large droplets-ה
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( או C18;1אפיתל בלוטת החלב שנחשפו לחומצה אולאית ): כמות הטריגליצרידים בתאי 4איור 
(. התאים נקצרו אחרי שעתיים C18;1+NaN3+NaFלחומצה אולאית בנוכחות סודיום אזיד )

)שחור או אפור( או ארבע שעות )מפוספס( ונקבע בהם ריכוז הטריגליצרידים. הטיפול לא 
 הוריד את ריכוז הטריגליצרידים בשתי נקודות הזמן שנבחנו.

 

 

גיעה במעבר פוספטידילאתנולאמין מהציטופלסמה אל המיטוכונדריה באמצעות פ: מסקנה
פופטידלאתנולאמין מה שגרם לממברנת התא להיות יציבה יותר.  לייצרכול התא נפגעה י

, ובעיות השומן בתא ושומן לעבור איחוי זו עם זטיפות הכפועל יוצא, ככל הנראה נפגעה יכול 
 נשארו קטנות. 

 

 של המחקר: in vivoדיווח על חלק ב' 

 שיטות

חולקו לשתי קבוצות  ,181±4 חליבה ממוצע שלעם מס' ימי ( n=24פרות חלב מזן הולשטיין ישראלי )

מזון מרוכז  35%טיפול בשני סבבים. בסבב ההזנה הראשון מנת ההזנה של אחת הקבוצות הכילה 

 מזון גס 35%מזון מרוכז ו 65%בעוד שהקבוצה השניה קיבלה מנה המכילה  (LCHF) מזון גס 65%ו

(HCLF)הפרות נשקלו  .ות החליפו מנות ההזנהחודש הקבוצהבתום שבועות, ו 4 -. כל סבב נמשך כ

שלוש  פעם?? בשבוע ביציאה ממכון החליבה וכמו כן צריכת מזון קבוצתית נקבעה פעמיים בשבוע.

ת עוקבות של בוקר, צהריים וערב, שימשה להכנת דוגמה המייצגת את שלושת ודגימות חלב מחליב

י של אותה יממה. הדוגמה המייצגת החליבות לפי הכמות היחסית של כל אחת מהן מנפח החליבה הסופ

שימשה לקביעת קוטרן הממוצע של בועיות השומן בחלב. בנוסף שימשה הדוגמה לקביעת ריכוז שומן, 

בדוגמאות החלב חלבון, לקטוז ומספר תאים סומטיים שנבדקו במעבדת החלב המרכזית בקיסריה. 

וגמאות דם פעמיים בשבוע לקביעת נקבע פרופיל חומצות השומן, פוספוליפידים וכולסטרול. נאספו ד

 , גלוקוז ואינסולין.non esterified fatty acids (NEFA)ריכוזי 
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 :תוצאות

התוצאות מצביעות על הבדלים בסטטוס מטבולי בין שתי הקבוצות שהתבטאו בריכוזי גלוקוז 
י, (. יחד עם זאת, כצפו1)טבלה  LCHF-ביחס לקבוצת ה HCLF-ואינסולין גבוהים בקבוצת ה

 . LCHF-בקבוצת ה  NEFA-נצפתה עליה בריכוז ה

 

 צריכת מזון, ריכוזי הורמונים ומטבוליטים בפלסמה :1טבלה

 

P  LCHF2 HCLF1  

  3צריכת חומר יבש 0.44 ± 27.9 0.4 ±  26.5 0.0004

 (microUI/ml)אינסולין  0.5 ± 9.3 0.5 ± 5.9 0.0001>

 (mg/dL)גלוקוז   1.8 ± 70.4 1.8 ± 66.4 0.02

 (µEL/L)חומצות שומן חופשיות  13.2 ± 172.8 13.1 ± 305.9 0.0001>

 

צריכת חומר יבש יומי נמדד באופן קבוצתי וחולק למספר  3 .גסהמנת הזנה  2, מנת הזנה מרוכזת 1
 .סטיית תקן -\ממוצעים +כהנתונים מוצגים  הפרות בקבוצה ומוצג כק"ג לפרה ליום.  

חומצות השומן בפלסמת הפרות בנוסף לריכוז חומצות השומן החופשיות בדם, נבדק הרכב 
עיקר ההבדלים נמצאו בחומצות שומן ארוכות  (. 2הושפע מהטיפולים )טבלה ונמצא כי הוא 

( היה C18;1חומצת השומן אולאית )ריכוזה של כי לדוגמא נמצא . פחמנים( 16שרשרת )<
( היה C18;2 n6כמו כן, נמצא כי חומצת שומן מסוג לינולאית ). LCHF-גבוה יותר בקבוצת ה
 , ככל הנראה כתוצאה מתכולה גבוהה יותר של גרעינים במנה. HCLF -גבוה יותר בקבוצת ה

 

 

 שומן בפלסמה החומצות  הרכב:  2טבלה

   

P  LCHF2 HCLF1 
חומצות שומן )אחוז 

 מולרי(

0.95 1.31 ± 0.02 1.29 ± 0.25 c6:0 

0.13 3.63 ± 0.39 4.3 ± 0.38 c8:0 

0.5 0.39 ± 0.1 0.3 ± 0.1 c10:0 

0.77 0.24± 0.01 0.25 ± 0.01 c12:0 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נבדקו ריכוזי חומצות שומן בפלסמה של שבוע שני ושלישי . גסהמנת הזנה  2, מנת הזנה מרוכזת1
  שגיאת תקן.±  ריכוז הערכים מוצגים כממוצע מהפרות.משני הסבבים עבור כל אחת 

 

  בתנובות החלב עם העליה בשיעור המזון הגס במנהמבחינת ההשפעה על יצרנות, נמצאה ירידה 

(, מה שלווה בעליה בריכוזי השומן. יחד עם זאת, מבחינת ריכוז החלבון 3( )טבלה  LCHF-)טיפול ה

נצפתה ירידה בטיפול זה, מה שהוביל לעליה ביחס בין שומן החלבון, המאפיינת מאזן אנרגיה שלילי. 

. בעבר, תואר 7%-בכ LCHF -שומן בחלב, אשר עלה בטיפול ההטיפולים גם השפיעו על גודל טיפות ה

( מה שעולה בקנה אחד עם ממצאינו הנוכחיים 9קשר הפוך בין יצרנות הבלוטה לבין גודל בועיות השומן )

אשר התאפיינה בתנובות  HCLF-אשר מצביעים על קוטר קטן יותר של בועיות שומן בחלב בקבוצת ה

 ומן ולקטוז. גבוהות יותר של חלב, חלבון, ש

 וקוטר בועית השומן  החלב מוצקי, חלב וריכוז ה: תנוב3טבלה 

0.44 1.13 ± 0.08 1.06 ± 0.08 c14:0 

0.51 15.48 ± 0.72 14.96 ± 0.71 c16:0 

<0.0001 0.65 ± 0.03 0.4 ± 0.03 c16:1 n7 

0.12 16.85 ± 0.56 17.8 ± 0.55 c18:0 

0.0001 7.54 ± 0.36 5.97 ± 0.35 c18:1n9c 

0.001 37.34 ± 1.29 40.98 ± 1.27 c18:2n6 cis 9-12 

0.46 0.89 ± 0.05 0.85 ± 0.05 c18:3n6 

<0.0001 1.34 ± 0.05 0.93 ± 0.05 c18:3n3 cis 9,12,15 

<0.0001 2.71 ± 0.07 2.2 ± 0.07 c20:4n6 

<0.0001 0.23 ± 0.01 0.18 ± 0.01 c20:5n3 

<0.0001 0.47 ± 0.03 0.55 ± 0.03 c22:4n6 

P  LCHF2 HCLF1  

 ליום( ק"גתנובת חלב) 1.65 ± 40.77 1.16 ± 33.37 0.0001>

 שומן )%( 0.12 ± 3.5 0.12 ± 3.97 0.0001>

 חלבון )%( 0.06 ± 3.30 0.06 ± 3.17 0.0001>

 לקטוז )%( 0.04 ± 4.90 0.04 ± 4.8 0.0001>



 

 

 

 

 

 

 

חלב,  תנובת ממוצעי שגיאת תקן.± הערכים מוצגים כממוצע . גסהמנת הזנה  2, מנת הזנה מרוכזת 1
  .שבועי בסיס על חושבושומן, חלבון ולקטוז, ואחוזי שומן, חלבון, ולקטוז, 

 

בהתאם לשינוי בגודל בועית שומן החלב וריכוז השומן הכללי, נמצאה נטיה להבדל בריכוז  

( PSמי שתרם להבדלים אלו היו בעיקר הפוספטידילסרין )(. 4הפוספוליפידים הכללי  בחלב )טבלה 

 -ביחס לקבוצת ה LCHF-בקבוצת ה 17% -אשר נטה להיות גבוה בכ PEוכן  30%-שהיה גבוה בכ

HCLF . 

 

  : השפעת מנת ההזנה על ריכוז הפוספוליפידים, הספינגוליפידים בחלב.4 להטב

 

P LCHF2 HCLF1 
ריכוז פוספוליפידים 

(mg/ml) 

0.59 0.13 ± 0.01 0.13 ± 0.01 CHOL 

0.42 0.18 ± 0.01 0.17 ± 0.01 PI 

0.15 0.19 ± 0.01 0.17 ± 0.01 PE 

0.026 0.11 ± 0.01 0.08 ± 0.01 PS 

0.36 0.25 ± 0.02 0.23 ± 0.02 PC 

0.14 0.25 ± 0.01 0.22 ± 0.01 SM 

0.14 0.97 ± 0.06 0.86 ± 0.06 TOTAL PL 

0.24 1.1± 0.07 1 ± 0.07 TOTAL MEM 

 

 תנובת שומן )ק"ג ליום( 0.04 ± 1.43 0.04 ± 1.31 0.0001>

 תנובת חלבון )ק"ג ליום( 0.03 ± 1.37 0.03 ± 1.07 0.0001>

 תנובת לקטוז )ק"ג ליום( 0.06 ± 2.04 0.06 ± 1.62 0.0001>

  מיקרומטר(( גודל בועית שומן 0.08 ± 3.3 0.08 ± 3.51 0.025



זיהוי וכימות הרכיבים השומניים העיקריים של מעטפת בועית  .גסהמנת הזנה  2, מנת הזנה מרוכזת 1
שומן החלב, נעשה עבור כל הדוגמאות של השבוע השני והשלישי של כל סבב. הערכים מוצגים 

מ"ל( שימש אותנו גם לחישוב של הרכב \גמ"ריכוז הליפידים הממברנלים) שגיאת תקן.±  יםכממוצע
יום( \, וגם עבור תנובת הליפידים הממברנלים )מ"ג13ה הליפידים הממברנלים )אחוז משקלי( בטבל

  . n=23   .14בטבלה 

השינויים בהרכב החלב ובתנובתו, הובילו גם לשינוי בתנובת הליפידים הפולאריים אשר באופן כללי 

( . תוצאות אלו 5, בהתאמה, טבלה LCHFמול  HCLFבמנה המרוכזת לעומת הגסה ) 16%-עלתה בכ

( אשר הראו ריכוזי פוספוליפידים גבוהים 9וחובריו )  Courviourתוצאותיו ל  עולות בקנה אחד עם

יותר בפרות המייצרות בועיות שומן גדולות מול קטנות מבחינת הפוספוליפידים, עיקר ההבדלים 

  יותר בטיפול במנה המרוכזת.( אשר היו גבוהים PEבניסוי הנוכחי היו בתנובת פוספטידילאתנולאמין )

 בחלבהממברנלים  הליפידיםשל  יומיתובת : תנ5טבלה 

 

P  LCHF2 HCLF1 התנוב (g/day) 

0.009 4.22 ± 0.41 5.65 ± 0.4 CHOL 

0.19 6.06 ± 0.52 6.89 ± 0.51 PI 

0.1 6.21 ± 0.39 6.99 ± 0.38 PHE 

0.78 3.43 ± 0.42 3.29 ± 0.42 PS 

0.14 8.32 ± 0.73 9.69 ± 0.72 PC 

0.052 8 ± 0.60 9.38 ± 0.59 SM 

0.09 31.12 ± 2.3 35.99 ± 2.2 TOTAL PL  

0.06 35.32 ± 2.63 41. 6 ± 2.53 TOTAL MEM 

 

  . מספר פרות(n=23 ( שגיאת תקן.± הערכים מוצגים כממוצע  .גסהמנת הזנה  2, מנת הזנה מרוכזת 1

 

יציבות ספרות מצויין כי ל ממברנות ביולוגיות היא היציבות. באחד המאפיינים המובהקים ביותר ש
( לעומת פקטורים מערערים )כגון PCנקבעת על פי היחס בין פקטורים מייצבים )דוגמת  הממברנה

PE לכן , פעמים רבות, שינויים ביציבות הממברנה מתבטאים בשינו יביחס בין .)PE  לביןPC כך שככל ,
חות יציבה. בהקשר לבועיות שומן, שינויים ביציבות הממברנה יכולים פהיחס גבוה יותר ממברנה ש

להצביע על סיכוי רב יותר לאיחוי בין בועיות שומן במהלך נדידתן, מאיזור יצורן בתא לאיזור הפרשתן. 
ה שיכול , מLCHF-היה כגבוה יותר בטיפול ב PC-ל PEבהתאם, בניסוי זה נמצא כי יחס המשקל בין 

 להסביר את הממצא כי בועיו השומן היו גדולות יותר בטיפול זה. 

אשר  PS-המתרחש במיטוכונדריה, או ייצור מ   de novoייצור  -מתרחש בשני נתיבים PE-ייצור ה
מתרחש במיטוכונדריה. בחלק הראשון של תכנית זו, הראינו כי טיפות שומן גדולות, מתאפיינות 



הוא גבוה יותר, וכן בכמות גבוהה יותר של מיטוכונדריות אשר ככל  PC -ל PEבממברנה בה ביחס בין 
. גם בחלק הנוכחי של התכנית, בדקנו את רמות ביטוי PEשל  רהנראה מהוות את הגורם לייצור מוגב

ביעות על עליה . התוצאות מצNDUFAF   אחד מהגנים המשמש סמן לפעילות מיטוכונדריאלית,
על פעילו , שכאמור מצביע  NDUFAFמת הביטוי של בהקות סטטיסטית, ברמספרית, שלא הגיעה למו

 (.6)איור  LCHF -או מספר מיטוכונדריאלי מוגבר בטיפול ה

 

רמות ביטוי של שלושה גנים המשתתפים בבקרה על מטבוליזם התא, בתאי בלוטת : 6איור 
 Low -ו high concentrate (HCLF)החלב מעטין של פרות חלב משני טיפולים תזונתיים: 

concentrate (LCHF) . 

 

 

 סיכום:

התוצאות מצביעות על מעורבות הממברנה בקביעת גודל בועית שומן החלב. בעיקר, היחס 
בין פקטורים מייצבים לפקטורים מערערים, ככל הנראה יכולים להשפיע על מידת האיחוי בין 

י הפרש בועית השומן בועיות שומן, המתרחשת בתוך תא האפיתל של בלוטת החלב, לפנ
בין שלל התהליכים הקובעים את הרכב לחללי החלב, ובכך להשפיע על גודל בועית השומן. 

, השפעה PE-ל PSהממברנה, נראה כי להתהליך המתרחש במיטוכונדריה אשר מתמיר 
ניכרת על הרכב ויציבות הממברה. כך שמנגנונים מטבולים השולטים כמות או במספר 

יע בסופו של דבר על גודל בועית השומן. ממצאי עבודה פא, אפשרות להשהמיטוכונדריות בת
 זו, הן במודל תאי )שלב א'( והן במודל אנימאלי )שלב ב'( תומכים בהשערת מחקר זו. 
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