
1 
 

 263-4097-16לתכנית  מסכםח מדעי "דו

 ת/ה היונק/פיתוח תחליף חלב יונקים ייעודי בעל אפקט פרביוטי לשיפור בריאות העגל

 ר אריאל שבתאי"י ד"מוגש למועצת החלב ע

 

Abstract 

Early life events of young calf have implications for performance during 

growth and adulthood. Suckling calves are sensitive to intestinal and 

respiratory diseases, sensitivity related to the "immaturity" of the immune 

system. To date, the quality of colostrum has mainly been attributed to the 

overall content of immunoglobulins, mainly total IgG. However, cow's milk, 

beyond the supply of nutritional needs to the developing calf, also contains 

immunological components that work in combination with the newborn's 

digestive system, either directly or indirectly, to increase immunization against 

infections, and probably also contribute to the maturation and efficacy of the 

infant's immune system. Indigestible oligosaccharides may serve as an 

example of indirect activity of milk components on the digestive system. In 

addition, nutritional anti-oxidant "therapy" for the suckling calf during the 

critical stages of life can improve its health (respiratory diseases, diarrhea) 

and its performance (improved kosher status and growth efficiency). The 

overall objective of the proposed study is to characterize the metabolites 

(oligosaccharides and antioxidants) present in cow's milk during lactation, with 

the intention of creating a research infrastructure that will enable the 

development of a new suckling milk substitute for the health of the suckling 

calf. In the current study we examined the variability of the metabolomic 

profile of milk at different stages of lactation, with an emphasis on antioxidant 

capacity and oligosaccharide content, while developing methods for 

extraction, analysis and characterization of these compounds. 

Chemiluminescence analysis showed that colostrum's antioxidant capacity is 

significantly higher than milk. The use of targeted analysis revealed about 

forty oligosaccharides, neutral and acidic, whose concentration changed 

depending on the staining phase. The use of untargeted metabolic analysis to 

identify metabolites with differential concentration depending on the stage of 
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lactation revealed 1639 potential compounds from which the concentration of 

675 compounds was significantly different between the different sampling 

points. A comparison between the two lactation edges, i.e., between first 

colostrum and milk of "dried off" cows, indicated 483 compounds that differed 

significantly in their concentration. A similar phenomenon, although with a 

smaller number of compounds (161), was found in the comparison between 

1st-2nd colostrum and milk at peak lactation. The results described herein can 

help to fulfill the research objective in two ways: 1. Increase the repertoire of 

potential compounds to serve as inducers of probiotic bacterial growth in the 

intestine (and reducing its colonization by pathogens). 2. Characterize the 

stage in lactation that will be used as a source for the development of a 

suckling milk substitute. 

 

 תקציר

ה השלכות על הביצועים במהלך /ה הצעיר/ך חיי העגללתהליכים המתרחשים במהל

רגישות הקשורה , עגלים יונקים רגישים למחלות מעיים ונשימה. ה/ובבגרותו ה/גדילתו

חשיבות מרבית לנושא , בצדק, נכון להיום מיוחסת. של מערכת החיסון "חוסר הבגרות"ל

, ל אימונוגלובוליניםכאשר בפוקוס מצויה התכולה הכללית ש, ואיכותו ממשק הקולוסטרום

, מעבר לאספקת הצרכים התזונתיים לעגל המתפתח, חלב פרה ,אולם. total IgGובעיקר 

באופן , אשר פועלים בשילוב עם מערכת העיכול של הנולד מכיל גם מרכיבים אימונולוגיים

וככל הנראה גם תורמים , החיסוניות כנגד אינפקציות כדי להגביר את, ישיר או עקיף

אוליגוסכרידים לא נעכלים הם דוגמה . הרך הנולד ת וליעילות מערכת החיסון שללהתבגרו

תזונתית נוגדת " תרפיה" ,כמו כן. מערכת העיכול לפעילות עקיפה של מרכיבים בחלב על

, מחלות נשימה)חייו יכולה לשפר את בריאותו  בשלבים הקריטיים במהלך, חמצון לעגל היונק

המטרה הכללית של המחקר המוצע . (הגדילה שרות ויעילותשיפור הכ)וביצועיו  (שלשולים

הקיימים בחלב הפרה במהלך  (ונוגדי חמצון אוליגוסכרידים)הינה לאפיין את המטבוליטים 

שתאפשר בעתיד פיתוח תחליף חלב יונקים  מתוך כוונה ליצור תשתית מחקרית, התחלובה

נו את השתנות הפרופיל במחקר הנוכחי בח. ת/ה היונק/ייעודי לשיפור בריאות העגל

בדגש על קיבולת נוגדת חמצון , המטבולומי של החלב בשלבים שונים של התחלובה

אנליזת . ניתוח ואיפיון תרכובות אלה, תוך פיתוח שיטות למיצוי, ואליגוסכרידים

כמילומינסנציה הראתה כי הקיבולת נוגדת החמצון של קולוסטרום גבוהה באופן ניכר ומובהק 

, נייטרלים וחומציים, גילה כארבעים אוליגוסכרידים targeted analysisמוש ב שי. משל חלב

, untargeted metabolic analysisשימוש ב . ריכוזם השתנה כתלות בשלב התחלובהש

תרכובות  9361העלתה , לזיהוי מטבוליטים בעלי ריכוז דיפרנציאלי כתלות בשלב בתחלובה
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רכובות נבדל באופן מובהק בין נקודות הדיגום ת 376פוטנציאליות שמתוכן הריכוז של 

לחלב יובש הצביעה על ' קרי בין קולוסטרום א, השוואה בין שני קצוות התחלובה. השונות

אם כי בהיקף קטן יותר של , תופעה דומה. תרכובות שנבדלו באופן מובהק בריכוזן 386

התוצאות המתוארות  .ושיא חלב' ב-'נמצאה בהשוואה בין קולוסטרום א, (939) תרכובות

תגדיל את רפרטואר התרכובות . 9: בשני אופניםהמחקר  תבזאת יכולות לסייע במימוש מטר

ההתבססות של  נתקטהו)הפוטנציאליות לשמש כמשרים של גידול חיידקים פרוביוטים במעי 

לשמש כמקור לפיתוח תחליף חלב  יםעשוישמרכיביו תאפיין שלב בתחלובה . 2(. פתוגנים

 .יונקים

 

 מבוא ותיאור הבעיה

ה השלכות על הביצועים במהלך /ה הצעיר/לתהליכים המתרחשים במהלך חיי העגל

מפטמים ורפתנים המגדלים עגלים ועגלות במשק הבשר והחלב , ואכן. ה/ובבגרותו ה/גדילתו

אתגרים שעשויה להיות להם השלכה על , מספר אתגרים במהלך תקופת הגידול ניצבים בפני

בעגלים יונקים הדברים . דיים של העגלים ועל רווחיות המפטמה והרפתהעתי הביצועים

הרגישות המוגברת של עגלים . לגבי התמודדות עם מחלות מעיים ונשימה אמורים בעיקר

 של מערכת החיסון" חוסר הבגרות"ונשימה קשורה ל יונקים למחלות מעיים

 Inanami et al., 1999; Quigley et al., 2001)) .חשיבות , בצדק, מיוחסת ,וםנכון להי

בפוקוס מצויה התכולה הכללית של  כאשר, מרבית לנושא ממשק הקולוסטרום ואיכותו

עגלות ועגלים שמוצאם ברפת (. (total IgG Quigley et al., 2001 ובעיקר אימונוגלובולינים

אספקת . הקולוסטרום באופן טבעי החלב מופרדים מהפרות עם לידתם ואינם יונקים את

, המוחזק ברפת בתנאי הקפאה וגדנים לעגל הנולד מקורה במאגר כללי של קולוסטרוםהנ

הדם ממערכת העיכול  לספיגת הנוגדנים אל, כך או אחרת. ומופשר מיד לאחר ההמלטה

(passive transfer) יתרה . לאחר הלידה חלון זמן מוגדר ושיאו הוא כעשרים וארבע שעות

בעגלים צעירים  מקרים הספיגה הפסיבית של נוגדנים מספר מחקרים ציינו כי בהרבה, מכך

 (.Besser and Gay, 1994; Donovan et al., 1998; Virtala et al., 1999)אינה מספקת 

 מעבר לאספקת הצרכים התזונתיים לילוד המתפתח, (בדומה לחלב אם)חלב פרה 

נוספים אשר פועלים מכיל גם מרכיבים אימונולוגיים , ולאימונוגלובולינים המוזכרים לעיל

כדי להגביר את החיסוניות כנגד , באופן ישיר או עקיף, עם מערכת העיכול של הנולד בשילוב

בין . וככל הנראה גם תורמים להתבגרות וליעילות מערכת החיסון של הרך הנולד ,אינפקציות

ין לקטופר)חלבונים , מונוגליצרידים, חומצות שומן חופשיות: ניתן למנות מרכיבים אלה

נוגדי , ציטוקינים, חומצות גרעין, אוליגוסכרידים לא נעכלים, גליקנים ,(פרונים'צ, לקטאלבומין

 ( מקרופגים ולימפוציטים, נויטרופילים)מערכת חיסון  אקסוזומים ותאי, חמצון

Quigley and Drewry, 1998; Smolenski et al., 2007; Korhonen 2009)). 
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חמצון  על יצירת פרופיל מטבולומי של אוליגוסכרידים ונוגדיאנו רוצים לתת דגש  המחקר זב

 כדי לשלבם בתחליף חלב יונקים ייעודי להקטנת תחלואת המעיים, המצויים בחלב הפרה

אוליגוסכרידים לא נעכלים הם . והנשימה שני גורמי התחלואה המרכזיים בעגלים צעירים

ריכוזם גבוה , בחלב אם. יכוללפעילות עקיפה של מרכיבים בחלב על מערכת הע -דוגמה 

, ((g/L) 6-93) Coppa et al., 1999; Kunz et al., 2000; Sumiyoshi et al., 2003מאוד 

כדי לענות על הצרכים הספציפיים של העגל , החלב משתנה מרגע הלידה ומאחר והרכב

אם בעבר ריכוזם . הגמעה/בריכוזם נובעת בין היתר מהשלב בהנקה השונות, המתפתח

הרי שהיום ידוע כי , בחלב האם היה בגדר תעלומה אבולוציונית וה של האוליגוסכרידיםהגב

חומרים בלתי נעכלים אשר מעודדים באופן סלקטיבי את  ,הם פועלים כחומרים פרביוטיים

ותורמים לשיפור , הגידול והפעילות של מספר מוגבל של חיידקים במעי הגס של הפונדקאי

על כך שאוליגוסכרידים נייטרלים מחלב אם  ספרות מצביעותעדויות ב, ובאמת. בריאותו

 Bifidobacterium etפרוביוטים מהסוג  מעודדים בילודים את שגשוגם של חיידקים

al.,2007; Sela et al., 2008, 2011; Zivkovic et al., 2011) (LoCascio . מגוון תפקודים

וביניהם מחסום  ) lactobacilli)רים  אח דווח עבור חיידקים אלה כמו גם חיידקים פרוביוטים

ייצור , מניעת אלרגיות למזון וגידולים ,עירור מערכת החיסון של הפונדקאי, כנגד פאתוגנים

הזמינות הביולוגית של מינרלים   והגדלת, מטבוליזם של כולסטרול וליפידים אחרים, ויטמינים

(Bialonska et al., 2010; Gibson, 2008; Hord, 2008). נחה היא כי בשל הפעילות הה

אשר מעכבת  pHירידה של ה  יש, בלומן של המעי Bifidobacteriaהמטבולית המואצת של 

שבו , מציעים מנגנון נוסף מחקרים אחדים. פרוליפרציה של חיידקים גרם שליליים פתוגניים

מכיל מעל מאה  חלב אם; אוליגוסכרידים מהווים מעכבים תחרותיים לפתוגנים של המעי 

 & Brand Miller et al., 1995; McVeagh)אוליגוסכרידים שכאמור לא נעכלים במעי הדק  

Brand Miller, 1997)  הזה מהווה  המגוון הגדול. את חלל מערכת העיכול" שוטפים"אלא

מתחרים על  אשר, מאגר של רצפטורים אנלוגיים מסיסים של סוכרים על פני אפיתל המעי

יחסית לחלב אם  .(Gopal and Gill, 2000)ם גורמים פתוגניים אתרי קישור פוטנציאליים ע

בקולוסטרום של  ידוע כי. הידע על אוליגוסכרידים לא נעכלים בחלב בקר מוגבל הרבה יותר

שעות  38והוא יורד משמעותית אחרי  g/L 9חלב בקר ריכוז האוליגוסכרידים הוא כ 

Korhonen, 2009)) .סכרידים בחלב בקר פחות מגווןמערך האוליגו, בהשוואה לחלב אם. 

 מאחר ועגלים ועגלות יונקים. האוליגוסכרידים בחלב בקר ואדם דומים, מבחינה מבנית, אולם

קולוסטרום ראשון או  .קרי)שותים חלב או תחליף חלב שמקורם אינו בראשית התחלובה 

ים של החלב הגיוני לפיכך להניח כי תגבור באוליגוסכריד, החל מהיום השלישי לחייהם( שני

עשוי לתרום לשיפור בריאותם על , עד גיל חודש לפחות, לעגלים ועגלות המתפתחים הניתן

 .וירוסים וטפילי מעיים, האינפקטיביות בחיידקים ידי הקטנת

תחלואה ותמותה מקומפלקס מחלות דרכי הנשימה בבקר גורמות לנזק הבריאותי 

 ,.Thompson et al., 2006; Snowder et al)ביותר בעגלי מפטמה בכל העולם  משמעותיה
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 30נאמדים בישראל בכ  BRD -ההפסדים הכלכליים השנתיים הנגרמים למגדלים מ .(2007

ווחנו כי רמת עקת החמצון ברקמת הדם של עגלים יבעבודה שפרסמנו לאחרונה ד. ₪מיליון 

פנוטיפ הייתה במתאם מובהק עם  (עקת העברה)מרפת בית דגן ליונקיה בנוה יער  שהועברו

ניסויי המשך שלנו . ((Eitam et al., 2010בבית המטבחיים כשנה לאחר מכן  הכשרות

עגלים . לפוטנציאל נוגד החמצון של הפלסמה קשר ברור לבריאות העגל היונק מלמדים כי

תזונתית " תרפיה", לפיכך. של הפלסמה שלהם oxy-redox potential יונקים נבדלים ב

מחלות )בשלבים הקריטיים במהלך חייו יכולה לשפר את בריאותו  ,נוגדת חמצון לעגל היונק

 .(שיפור הכשרות ויעילות הגדילה וההתפתחות) וביצועיו (שלשולים, נשימה

נכון הדבר גם לגבי הפוטנציאל נוגד החמצון . הרכב החלב משתנה עם המרחק מההמלטה

גבוה משל ' ולוסטרום בוק' כי כושר החיזור של קולוסטרום א מצאנו בעבר. ואכן. החלב של

עובדה זאת מעידה כי תכולת נוגדי החמצון . מחליבה שישית ומתחליף החלב חלב

משתנה עם  (גלוטטיון ועוד,  Cויטמין , חומצה אורית)אנזימתיים  האנזימתיים והלא

מעניין לציין כי ממצאים קודמים של קבוצת המחקר של , זה בהקשר. ההתקדמות בתחלובה

כי לחלב פרה מסוף התחלובה יש יכולת למנוע נזק  וגבי לייטנר הראתהניסים סילניקוב 

ממצאים ראשוניים נוספים מצביעים על כך  ,יתר על כן. חמצוני שהושרה בתרבית תאים

יש שינוי בהרכב , ליטר ביום 20מתחת ל  שבפרות בהן יש ירידה טבעית של ייצור החלב אל

 .ים של מרכיבים בעלי פעילות ביולוגיתחלבן של פרות אלו מכיל ריכוזים גבוה. החלב

הניתן לעגלים  (ניגר או תחליף)ההיפותזה העומדת בבסיס הצעת המחקר היא כי החלב 

עני בנוגדי חמצון ובמודולטורים ישירים ועקיפים של , במהלך רוב תקופת הינקות יונקים

ום הרביעי בעוד תחלואת מעיים של עגלים יונקים עשויה להתחיל כבר בי .מערכת החיסון

מחלות , (שיכול להוות מצע להתיישבות של חיידקים פתוגנים, קריפטוספורידיום) לחיים

יש לתמוך , לפיכך. חודשים 6-3להתרחש החל מגיל שלושה שבועות עד גיל  נשימה עשויות

 (חומרים פרביוטיים)המתפתחים במרכיבים חיוניים כמו אוליגוסכרידים  בעגלים היונקים

כדי לצמצם את תחלואת המעיים  (חודשיים)תקופה ארוכה יותר  אורךונוגדי חמצון ל

עשויה להיות השלכה חיובית על הביצועים העתידיים של העגלים  להצלחה שכזאת. והנשימה

 .והעגלות

 מטרת המחקר

 המטרה הכללית של המחקר המוצע הינה לאפיין מטבולומית אוליגוסכרידים ונוגדי חמצון

את ההרכב המטבולומי להרכב בעתיד ולקשר , לוסטרוםהקיימים בחלב הפרה ובקו

מתוך כוונה ליצור תשתית מחקרית שתאפשר בעתיד פיתוח , הפרוביוטית במעי האוכלוסייה

  .ת/ה היונק/יונקים ייעודי לשיפור בריאות העגל תחליף חלב
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 שיטות וחומרים

 איסוף והכנת דוגמאות

- 1קבוצה : בארבע נקודות זמן, יזרעאלמעשרים ושתיים פרות ברפת  דוגמאות חלב נאספו

של ייצור החלב אל  ממוצעתירידה  הייתהבהן , (ימי מנוחה 30על בסיס כ )בהכנה לייבוש בפרות 

 – 0קבוצה ', ב-'קולוסטרום א – 2קבוצה ', קולוסטרום א – 3קבוצה , ליטר ביום 20-מתחת ל

לצורך . וקה לאחר איסופןדוגמאות החלב נשמרו בהקפאה עמ (.יום בתחלובה 70) שיא חלב

הופרדו משומן ומוצו בתערובת הממסים , דוגמאות החלב הופשרו LCMSאנליזת 

או ( v/v 2:1)בתמיסת מתנול  9:90מיקרוליטר חלב דוללו  900 .אצטוניטריל/כלורופורם

, בתום ההדגרה. שעות 92עד  4oCדגרו ב עורבבו בוורטקס והו, (v/v 2:1)אצטוניטריל 

 HPLCנפח מייצג של הנוזל העליון הועבר לבקבוקוני . זו להרחקת המשקעיםהדוגמאות סורכ

 .LC-MSלצורך אנליזת 

 

Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) LC-MS 

 Agilent 1290 Infinity series liquid chromatographהפרדת אוליגוסכרידים בוצעה על 

 Agilent G6530C Accurate Mass quadrupole Time of Flight (qTOF) massהמצומד ל 

spectrometer (MS) (Agilent Technologies, Santa Clara, USA). 

 ,HILIC plus_2.1x100mm 1.8 µm HILIC 100A (Agilent Technologies: השתמשנו בקולונה

Waldbronn, Germany) .הפאזה המובילית הורכבה מ: 

15 mM ammonium formate pH-3.1 in water (eluent A) and acetonitrile containing 

0.1 % formic acid (eluent B). 

הופחת  Bריכוז תמיסה . דקות 2למשך  Bתמיסה  10%הקולונה עברה אקוויליברציה עם 

והושאר בריכוז זה ( דקות 96עד ) 10%הוחזר ל , 30%עד הגיעו ל ( דקות 8עד ) בהדרגה 

וטמפרטורת תנור  ml/min 0.42פאזה המובילית היה קצב הזרימה של ה .דקות 6למשך 

 Jet Stream electrosprayהתרכובות בוצע באמצעות ( elution)מיצוי  .30oCהקולונה 

ionization (ESI)  בmode  חיובי(positive ) או שלילי(negative) ,עם ההגדרות הבאות : 

gas temp of 315    C with a flow of 12 L/min and nebulizer set to 35 psig, sheath gass 

temp of 360    C a at 12 L/min flow. VCap set to 3000 V, the fragmentor to 140 V and 

the skimmer to 65 V.  

 electrosprayהמתח בקפילרות ה . mass/charge (m/z) 100-1700 הנתונים התקבלו בטווח

 .השלילי modeעבור ה  V 3500החיובי ו  modeעבור ה  V 4000היה 

 

 (targeted analysis) זיהוי פרופיל האוליגוסכרידים במהלך התחלובה

זוהו ( 1טבלה )של תרכובות המטרה  (M-H; M+Cl; M+Na; M+H)היונים המייצגים 

 Masshunter qualitative andי "ונותחו ע 'find compound by formula'באמצעות הפונקציה 

quantitative analysis software version B.07.00 (Agilent technologies) . התרכובות זוהו

או , לסטנדרטים מסחריים( retention time)י השוואת המסה המדויקת וזמן היציאה "ע
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הכימות היחסי של (. putativeולכן כונו )ששוערו בהתבסס על המסה המולקולרית המדוייקת 

 .השטח של היונים המייצגים של כל תרכובת י אינטגרציה של"תרכובות נבחרות בוצע ע

Untargeted metabolic analysis 

 בוצע כדי לזהות  untargeted metabolic analysis))מטרתית -השימוש באנליזה מטבולית אל

 Massי שימוש בתוכנת "ע, דיפרנציאלי בדוגמאות החלב השונותמטבוליטים שהצטברו באופן 

Profiler Professional (MPP) (Agilent Technologies) . תרכובות משוערות גולו ועברו

" ישויות"כדי לבחור  "find by molecular feature algorithm"אינטגרציה בעזרת 

מציאת שכיחות . כרומטוגרפיות שעברו אינטגרציה על בסיס המסה המדויקת וזמן היציאה

 Z-transformת וטרנספורמציה קווית בעזר log2י נרמול "התרכובות התאפשרה ע

algorithm .י "הפיזור של תרכובות פוטנציאליות נותח עPrincipal component analysis 

(PCA) ,בנוסף ל, המפרידים את הדוגמאות כדי לקבוע את הגורמים העיקריים  profile plots 

. (1 איור)לבסס את התרכובות העיקריות המבדילות בין קבוצות החלב , volcano plotsו 

 ,Metlin PCDL library) חיפוש ספריותאלוגריתמים של הושוו עם  יםמות חומרים נבחררשי

Agilent) מטבוליטים אשר קבלו ציון התאמה גבוה  .לזיהוי משוער על בסיס מסה מדוייקת

שלא , ואחרים, (putative metabolites" )מטבוליטים משוערים"הוגדרו כ, למופיע בספריות

  .י אלגוריתם ליצירת נוסחה כימית"וגדרו עה, תאמו תרכובות בספריה

י השוואת "ע, (targeted ;תרכובות מטרה)אוליגוסכרידים שזוהו ודאית רשימת . 1טבלה 

משוערים של אוליגוסכרידים ו, המסה המדויקת וזמן היציאה לסטנדרטים מסחריים

(putative) ,בהתבסס על המסה המולקולרית המדוייקת . 
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Compound name Formula 
Neutral 
mass 

Retention 
time 

Representative 
 ion 

Identification 
method 

Neutral OGs 
  

 
  

Maltose C12H22O11 342.1162 5.4 377.0856  (M+Cl-) Standard 

galactosyl-lactose C18H32O16 504.169 6.9 539.1384  (M+Cl-) Putative 

Hexosyl-lactose C18H32O16 504.169 

 

 
 

Maltotriose C18H32O16 504.169 

 

 
 

Maltotetraose C24H42O21 666.2219 

 

 
 

Dihexosyl-lactose C24H42O21 666.2219 

 

 
 

tri-galactosyl-lactose C30H52O26 828.2747 

 

 
 

tetragalactosyl-lactose C36H62O31 990.3275 

 

 
 

2'-Fucosyllactose C18H32O15 488.1741 5.6 
487.1668 (M-H) Putative 

Fucosyl-lactosamine C20H35NO15 529.2007 6.5 564.1701 (M+Cl-) Putative 

N-Acetyl-D-lactosamine  (LacNAc) C14H25NO11 383.1428 5.7 418.1122 (M+Cl-) Putative 

N-acetylglucosaminyl-dihexosyl-lactose C32H55NO26 869.3012 

 

 
 

N-acetylglucosamine C8H15NO6 221.0899 3.5 256.0593 (M+Cl-) Standard 

N-acetylgalactosamine C8H15NO6 221.0899 

 

 
 

N-acetylgalactosaminyllactose (GNL) C20H35NO16 545.1956 

 

544.1883  (M-H) Putative 

N-Acetylgalactosaminylglucose C14H25NO11 383.1428 

 

 
 

Lactosamine C12H23NO10 341.1322 

 

 
 

Acetyl-glucosaminyl-hexosyl-lactose C26H45NO21 707.2484 

 

 
 

Acetyl-glucosaminyl-lactose C20H35NO16 545.1956 6.65 
580.165 (M+Cl-) Putative 

Acidic OGs   

 

 
 

N-glycolylneuraminic acid C11H19NO10 325.1009 

 

 
 

N-acetylneuraminic acid C11H19NO9 309.106 6 308.0987 (M-H) Standard 

3' -sialyllactose (3'SL ) C23H39NO19 633.2116 7.2 632.2044  (M-H) Standard 

6'-sialyllactose (6'SL) C23H39NO19 633.2116 7.6 632.2044  (M-H) Standard 

6'-Sialyl-N-acetyllactosamine C25H42N2O19 674.2382 7.2 673.2309  (M-H) Standard 

disialyllactose (DSL) C34H56N2O27 924.307 8.36 923.2998  (M-H) Putative 

6'-Sialyllactosamine C23H40N2O18 632.2276 

 

 
 

Glycolyl-neuraminyl-lactosamine C25H42N2O20 690.2331 

 

 
 

Glycolyl-neuraminyl-lactose C23H39NO20 649.2065 7.6 
648.1993 (M-H) Putative 

Sialyl-hexosyl-lactose C29H49NO25 811.2594 

 

 
 

Sialyl-glycolyl-neuraminyl-lactose C34H56N2O28 940.302 
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בנקודות הדיגום  בעלות ריכוז דיפרנציאליתרכובות לא מזוהות  9361תאור גרפי של . 1איור 

 . untargeted metabolic analysisפ "ע, השונות

 

 דיון+ תוצאות 

דגמנו , התחלובה במהלך כל שלבישל חלב  החמצון גדתכדי לבחון את השתנות הקיבולת נו

קולוסטרום  ,'מקולוסטרום א: בארבע נקודות זמן, ברפת יזרעאל, חלב מעשרים ושתיים פרות

לבחינת , ענו אנליזת כמילומינסנציה לכל הדוגמאותבצ. שיא חלב וחלב בייבוש', ב-'א

של פחות , היה לנו רק דיגום חלקי' וב' לאחר שבשנים א .חלבהקיבולת נוגדת החמצון של ה

פרות בארבע נקודות דיגום  22השלמנו דיגום של ' בשנה ג, דיגום חלקיותפרות ובנקודות 

( P<0.001)את השינויים המובהקים  3באיור ניתן לראות . אופייניות במהלך התחלובה

היו שיא תחלובה לא חלב חלב יובש ו. חלב במהלך התחלובהבקיבולת נוגדת החמצון של ה

 0.13 ± 1ו  μM Gallic acid equiv.) 0.17 0.17 ± שונים בקיבולת נוגדת החמצון שלהם

μM ,קולוסטרום אמשל  נמצאה נמוכה באופן מובהקו ,(בהתאמה' 

(3.56 ± 0.59 μM Gallic acid equiv. )0.57 ± 2.44) 'ב-'קולוסטרום או μM Gallic acid 

equiv.) . ותכולת המיקרו החלב הרכבעובדה זאת מלמדת על הדינמיקה יוצאת הדופן של-

צריך להמשיך  .לפחות כאשר מדובר בקולוסטרום, (לקטוז, חלבון, לא שומן)נטים שלו נוטריא

, ולחקור את טיב התרכובות המעניקות לקולוסטרום את קיבולת נוגדת החמצון הגבוהה שלו

 .אם רוצים להפיקם בצורה מושכלת כדי לשלבם בעתיד בתחליף חלב מסחרי
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 .במהלך התחלובהחלב בנקודות זמן ייחודיות קיבולת נוגדת החמצון של ה .3איור 

 

שיטות מיצוי שונות ' וב' בשנים אניסינו  ,כדי לאפיין מטבולומית פרופיל אוליגוסכרידים בחלב

 שוניםובסטנדרטים מסחריים , כלורופורם:או במתנול לי שימוש באצטוניטרי"ע, שלהם

כפי שניתן  .Sialyl-N-acetyllactosamine-'6ו  sialyllactose ,6'-sialyllactose-'3 ל

יחד . ופרדו באופן יעילהלא  sialyllactose-'6ו  sialyllactose-'3התרכובות , 2באיור לראות 

שכן יש בו תחילה של הפרדה בין שתי , כלורופורם:יש יתרון למיצוי במתנול, עם זאת

בשתי  Sialyl-N-acetyllactosamine-'6מודגם זיהוי האוליגוסכריד  0באיור  .התרכובות

 .שיטות המיצוי

 

P >    1.111  
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, בקולוסטרום sialyllactose-'6ו  sialyllactose-'3של  LC-TOF-MSת כרומטוגרמ .2איור 

 (פנל אמצעי משמאל)או באצטוניטריל ( פנל עליון משמאל)כלורופורם :לאחר מיצוי במתנול

הפיקים של הסטנדרטים המסחריים מופיעים  .אורטי וניסיוניעל סמך ספקטרום מסות תי

 .בפנל השמאלי התחתון
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 ,בקולוסטרום Sialyl-N-acetyllactosamine-'6של  LC-TOF-MSכרומטוגרמת  .0איור 

(. פנל אמצעי משמאל)או באצטוניטריל ( פנל עליון משמאל)כלורופורם :לאחר מיצוי במתנול

הפיק של הסטנדרט המסחרי מופיע בפנל . על סמך ספקטרום מסות תיאורטי וניסיוני

 .השמאלי התחתון

 

, בנוסף לתרכובות הוודאיות שזוהו בקולוסטרום בעזרת ואלידציה עם סטנדרטים מסחריים

איורים )על סמך ספקטרום מסות תיאורטיות גם אוליגוסכרידים נוספים ', וב' בשנים א, זיהינו

5 ,6 .) 

 

 

 ( פנל עליון משמאל) N-Acetyl-D-lactosamineשל  LC-TOF-MSכרומטוגרמת  .5איור 

על סמך ספקטרום  ,(putative)משוערות  תרכובות, (משמאל תחתוןפנל ) Maltotriose -ו

  .כלורופורם:לאחר מיצוי במתנול, בקולוסטרום מסות תיאורטי
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פנל ) put_N-acetylgalactosaminyllactoseשל  LC-TOF-MSכרומטוגרמת  .6איור 

, על סמך ספקטרום מסות תיאורטי בקולוסטרום, (putative)תרכובת משוערת , (ישמאל

 .כלורופורם:לאחר מיצוי במתנול

 

לקולות ייחודיות בססו את היכולת לגלות מו ,'וב' שהתקבלו בשנים א, התוצאות המוצגות לעיל

 ,יכולות אלה אפשרו לנו(. 2-6איורים )מסוג אוליגוסכרידים בחלב משלבי התחלובה השונים 

 .בחלבלהמשיך ולהרחיב את רפרטואר האוליגוסכרידים המצויים  ,בשנת המחקר השלישית

או זיהוי משוער ( targeted)מספר התרכובות שזוהה ודאית , 1בטבלה כפי שמודגם 

(putative )אוליגוסכרידים נייטרליים  21נה מ(neutral ) אוליגוסכרידים חומציים  99ו

(acidic.)  שניים וארבעה מהאוליגוסכרידים זוהו זיהוי ודאי כנגד סטנדרטים בקבוצת

על , חמישה ושניים מהאוליגוסכרידים זוהו זיהוי משוער. בהתאמה, הנייטרלים והחומציים

  .בהתאמה, סכרידים הנייטרלים והחומצייםבקבוצת האליגו, בסיס מסה וזמן יציאה

בניגוד  ,במהלך התחלובה מראה targetedכ  שזוהו , אוליגוסכרידים 96של השוואת פיזור 

. 'בקולוסטרום איותר  יםגבוהמתוכם נמצאים בריכוזים  6רק כי , (ולמדווח בספרות)למצופה 

. 'ב-'ולוסטרום אהיתה בריכוז הגבוה ביותר בק, Fucosyllactose, רק תרכובת אחת

, sialyllactoseהתרכובות שהופיעו במקורות החלב השונים בריכוזים הגבוהים ביותר היו 

acetyl-D-lactoseamine  וN-acetylglusosamine ( 7איור).  

לרוב תרכובות האוליגוסכרידים אין סטנדרטים מסחריים בהם ניתן להשתמש לביצוע 

targeting בנוסף ל , לכן. בשל תרכובות לא מזוהות בחלtargeted analysis   בצענו גם

untargeted metabolic analysis תלוי שלב , כדי לזהות מטבוליטים בעלי ריכוז דיפרנציאלי

 .Mass Profiler Professional (MPP)י שימוש ב תכנת "ע, בתחלובה
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של התחלובה בשלבים שונים ( targeted)שכיחות רמות אוליגוסכרידים ודאיות  .7איור 

(N=22.) 

 

הריכוז של  ןמתוכ, (1איור )תרכובות פוטנציאליות  9361של  ןגישה זאת אפשרה את זיהויי

 (.8איור )תרכובות נבדל באופן מובהק בין נקודות הדיגום השונות  376

 

 

בעלי ריכוז לזיהוי מטבוליטים  untargeted metabolic analysis אנליזת. 8איור 

 .דיפרנציאלי בשלבי בתחלובה השונים
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הראתה דימיון , על אינטנסיביות המופע של התרכובות בנקודות הדיגום השונות PCAאנליזת 

ופיזור ברור ונבדל בין שני סוגי , ובין חלב שיא ליובש' ב-'ל א' מסוים בין קולוסטרום א

 (.9איור )הקולוסטרום לבין חלב שיא וחלב יובש 

 

 

בין קולוסטרום , להמחשת השוני בתכולת התרכובות האוליגוסכרידיות PCAאנליזת  :9ר איו

  .וחלב

 

כדי לברור את התרכובות המבדילות ביותר בין  volcanoהשתמשנו בתרשים , בשלב הבא

', מתוארת השוואה כזאת בין חלב יובש וקולוסטרום א 14באיור . זוגות של נקודות דיגום

תרכובות כאלה נבדלו בין חלב יובש  386 .ושיא חלב' ב-'טרום אבין קולוס 11ובאיור 

 (.P<0.05)ושיא חלב ' ב-'תרכובות נבדלו בין קולוסטרום א 939ו ', וקולוסטרום א

מצאה גם , על כל גווניה, של דוגמאות החלב LC-MSאנליזת ה , בנוסף לאוליגוסכרידים

שריכוזן , חומצות אורגניות שונותו וחומצות אמינ, מטבוליטים אחריםדוגמת , תרכובות אחרות

ניתן לראות במקרה של , כללכ. 13באיור דוגמה לכך מופיעה  .נבדל במועדי הדיגום השונים

כי התכולה הגבוהה יותר , תרכובות שהן חלק מהמטבוליזם של פורינים, Uracilנגזרות ה 

, ות אורגניותחומצ, אין זה בהכרח המצב במקרה של חומצות אמינו. מופיעה בקולוסטרום

 . (תוצאות לא מוצגות) ומטבוליטים אחרים ויטמינים
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לחלב ' בין קולוסטרום א, המבחין בין תרכובות הנבדלות בריכוזן volcanoתרשים  :14איור 

תרכובות שריכוזן בחלב יובש  -ריבועים אדומים בצד ימין . תרכובות כאלה 386נמצאו . יובש

דוגמאות ספציפיות בטור השמאלי של הפנל הימני של )' א מאשר בקולוסטרום 2.6ול מפי גד

דוגמאות ספציפיות בטור הימני של הפנל ) להיפך –ריבועים אדומים בצד שמאל . (האיור

 (.P<0.05) (הימני של האיור

 

 

 

לחלב ' בין קולוסטרום א, דלות בריכוזןהמבחין בין תרכובות הנב volcanoתרשים  :11איור 

קולוסטרום תרכובות שריכוזן ב -ריבועים אדומים בצד ימין . תרכובות כאלה 939נמצאו . יובש

 (.P<0.05)להיפך  –ריבועים אדומים בצד שמאל . שיא חלבמאשר ב 2.6מפי  גדול' ב-'א
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 . ונגזרות מטבוליטיות קרובות בחלב משלבי תחלובה שונים Uracilתכולת  :13איור 

 

במחקר הנוכחי בחנו את השתנות הפרופיל המטבולומי של החלב בשלבים שונים , לסיכום

 ,תוך פיתוח שיטות למיצוי, בדגש על קיבולת נוגדת חמצון ואליגוסכרידים, של התחלובה

הקיבולת נוגדת החמצון של אנליזת כמילומינסנציה הראתה כי  .ואיפיון תרכובות אלה ניתוח

 תגדוקיבולת נ' לקולוסטרום א, בתוך כך. קולוסטרום גבוהה באופן ניכר ומובהק משל חלב

חלב שיא וחלב יובש דמו בקיבולת נוגדת החמצון . 'ב-'קולוסטרום אחמצון גבוהה משל 

, נייטרלים וחומציים, גילה כארבעים אוליגוסכרידים targeted analysis שימוש ב. שלהם

ושבאופן מפתיע הריכוז של רק כשליש מתוכם , שריכוזם השתנה כתלות בשלב התחלובה

לזיהוי , untargeted metabolic analysisשימוש ב  .'היה גבוה יותר בקולוסטרום א

תרכובות  9361 העלתה, המטבוליטים בעלי ריכוז דיפרנציאלי כתלות בשלב בתחלוב

תרכובות נבדל באופן מובהק בין נקודות הדיגום  376פוטנציאליות שמתוכן הריכוז של 

לחלב יובש הצביעה על ' קרי בין קולוסטרום א, השוואה בין שני קצוות התחלובה. השונות

אם כי בהיקף קטן יותר של , תופעה דומה. תרכובות שנבדלו באופן מובהק בריכוזן 386

 9361חלקן הגדול של  .ושיא חלב' ב-'נמצאה בהשוואה בין קולוסטרום א, ובותתרכ

ועשויות לכלול , עדיין לא מזוהות untargeted metabolic analysisב  עלוהתרכובות ש

, באמת. חומצות אורגניות ומטבוליטים אחרים, בנוסף לאוליגוסכרידים גם חומצות אמינו

המטרה  .ת כמה שיותר מהתרכובות הדיפרנציאליותבשלב זה אנו מתמקדים בניסיון לזהו

( אוליגוסכרידים ונוגדי חמצון)ה לאפיין את המטבוליטים יתהי הנוכחיהכללית של המחקר 

מתוך כוונה ליצור תשתית מחקרית שתאפשר , הקיימים בחלב הפרה במהלך התחלובה

התוצאות  .ת/ה היונק/בעתיד פיתוח תחליף חלב יונקים ייעודי לשיפור בריאות העגל
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תגדיל את רפרטואר . 9: המתוארות בזאת יכולות לסייע במימוש המטרה בשני אופנים

ותוך כדי כך )התרכובות הפוטנציאליות לשמש כמשרים של גידול חיידקים פרוביוטים במעי 

תאפיין שלב בתחלובה שעשוי לשמש כמקור . 2(. תקטין את ניסיון ההתבססות של פתוגנים

 .יונקיםלפיתוח תחליף חלב 
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