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בדיקת שיטות לצמצום הכאב הכרוך בהסרת ניצני קרניים ובחינת : הנושא

 ההשלכות הכלכליות הנלוות

Assessment methods of pain management during dehorning and there 

economic impacts. 
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 הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים.

ניתן ות של הניסויים בשנה השנייה והשלישית לאור התוצא: הניסויים מהווים המלצות לחקלאים

מ הינם מדויקים והאם גידול בצפיפות "האם המלצות שטח המחיה שכיום מוציא שהלהסיק 

 .גבוהה יותר משפיעה על תפוקה או רווחת הפרה

 חן הניג  :חתימת החוקר הראשי

 

 

 

 

 (3061) 283-0061ח שנתי פרויקט  "תקציר הדו

 תקציר

סודה "משחת ( חשמל או גז)שריפת הניצן : להורדת הקרניים וניצני קרנייםקיימות מספר שיטות 

ת ומטר. שימוש נכון במשככי כאבים יכול לסייע  בשמירה על רווחת העגל. וגדיעה" קאוסטית

על מנת להפחית " סודה קאוסטית"היו לבחון באיזה אופן ראוי להסיר ניצני קרניים עם  המחקר

במחקר המוצע בחנו את ההשפעה של שימוש במשככי כאבים . כאב ולשמור על רווחת העגל

. בשתי קבוצות גיל שונות על רמת הכאב בעקבות הסרת ניצני קרניים עם משחה קאוסטית
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 61)בלבד  NSAIDהראשונה טופלה ב : תתי קבוצות 2נבדקו ( ימים 7-61)בקבוצת הגיל הראשונה 

והשלישית ללא משככי כאבים ( עגלות 61)והרדמה מקומית  NSAID -השנייה טופלה ב(. עגלות

אחת שטופלה בהרדמה : נבחנו שתי תתי קבוצות( ימים 7עד )בקבוצת הגיל השנייה (. עגלות 61)

עגלים  8בשתי קבוצות הגיל נמדדו (. עגלות 61)והשנייה ללא הרדמה מקומית ( עגלות 61)מקומית 

שהעגלים מציגים נבחנו שלושה  בכדי להעריך את דרגת הכאב. נאיביים שלא הוסרו להם הקרניים

. ניתוח התנהגות בצילומי וידאו ורמת קורטיזול בדם, מספר צעדים: פרמטרים שונים עיקריים

צעדו יותר מקבוצה שהורדמה עם הרדמה מקומית וכן  0-7עגלות הלא מטופלות מקבוצת הגיל 

פחות בשעה הקבוצה שהורדמה מקומית צעדה , 7-61, בקבוצת העגלות הבוגרות. מהנאיביים

רמת הקורטיזול בדם בקבוצה הלא מטופלת . הראשונה משאר הקבוצות שעברו הסרת ניצן קרן

עליה במספר צעדים . בשתי קבוצות הגיל, הייתה גבוהה באופן מובהק בהשוואה לעגלות שטופלו

בשעות הבוקר העגלות . מעידה על אי נוחות אותה מציגות העגלות לאחר הסרת ניצני הקרן

על סמך רמת . ך ניתן לראות שחיות שהורדמו מקומית צעדו פחות משאר קבוצותפעילות א

הקורטיזול בדם ניתן להעריך שעגלות שטופלו בשילוב של משכך כאבים והרדמה מקומית סבלו 

 .פחות לעומת שאר העגלות

 :מבוא ותאור הבעיה

 Espinoza et) רב הסרת קרניים או ניצני קרניים הינה פעולה ממשקית הכרחית אשר כרוכה בכאב

al. 2013) . ה . בעלי חייםבראשם של  קרטיןשעשוי בדרך כלל מ, זוויתי מחודד איברהקרן הינה

corium ,הקרן מתחילה כניצן ובגיל . היא שיוצרת את הקרן, הרקמה שבחיבור בין העור לקרן

עם . שנמצאת מעל הסינוס הקדמי frontalשל עצם ה  periosteumחודשיים מתחברת לאזור ה 

האזור . רונטלי בגיל חצי שנהחלקה האחורי מתחבר עם חלקו הקדמי של הסינוס הפ, גדילת העצם

 .V- trigeminal n. (Hoffsis 1995)שהינו התפצלות של עצב , cornealב על ידי עצב ה במעוצ

השוואה לפרות בעלות קרניים בשל מספר פרות נטולות קרניים הינן קלות יותר לגידול ולטיפול ב

צמצום אזור המדרך , בטיחות הפרות האחרות במשק, בטיחות המגדל והפרה עצמה: גורמים

מנת לגדל פרות עם על . (Stafford & Mellor 2005)והאבוס והתאמה לתנאי ההובלה והממשק

מהשטח הנחוץ עבור פרות ללא  2קרניים ישנו צורך בשטח אבוס ומרחב בהובלה גדול עד פי 

בעבר נעשו ניסיונות לטפח פרות ללא קרניים באמצעות . (Faulkner & Weary 2000)קרניים

על כן הופסקה . אולם התוצאה הובילה לירידה בתכונות רצויות בפרת החלב, סלקציה גנטית

 .(Stock et al. 2013)הסלקציה לתכונה זו

מריחת , (חשמל או גז)ישנן מספר שיטות להסרת הקרניים וניצני הקרניים לרבות שריפת הניצן 

הוגדרו בכל השיטות ישנה פגיעה ברקמות הרכות והן כולן . משחת סודה קאוסטית וגדיעה

 חסר לי כאן פיסקה קצרה על גדיעה. (Stafford & Mellor 2005)ככואבות

 .Caray et al)(disbudding)הסרת הקרן המתבצעת לפני גיל חודשיים נקראת הסרת ניצן הקרן 

פעולה פולשנית המכונה הסרת , מעל גיל חודשיים נדרש ניתוק של הקרן מבסיס הגולגולת. (2015

פצעים שטחיים , בדרך כלל, הסרת הקרן לפני החיבור שלה לגולגולת יוצרת(. dehorning)קרן 

 . (Caray et al. 2015)פחות מדממים ובעלי יכולת החלמה מהירה יותר, ואביםשלרוב פחות כ

שיעור הצלחה גבוה והיא מצריכה פחות ( ברזל מלובן)להסרת ניצן הקרן על ידי שימוש בחשמל 

השימוש . (Stafford & Mellor 2005)  חזרות על הפעולה בהשוואה למריחת משחה קאוסטית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
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 8-מ ובגילאים שמתחת ל"מ 60 – 5כול להיעשות כאשר אורך ניצן הקרן נע בין בברזל מלובן י

התהליך גורם כוויה מדרגה שלישית במקום נגיעת הברזל וברקמה הסובבת נגרמות . שבועות

הכוויה הראשונית גורמת לשחרור תאים דלקתיים המפעילים . כוויות מדרגה ראשונה ושנייה

 . (ANDERSON & MUIR 2005)קולטנים תחושתיים לכאב

 sodium hydroxide דרך מקובלת נוספת להסרת ניצן הקרן היא מריחת משחה קאוסטית כדוגמת 

החומר הפעיל במשחה הינו בסיס  .(Vickers et al. 2005) על ניצן הקרן calcium hydroxideאו 

חזק אשר גורם לנמק נוזלי בעור תוך ספוניפיקציה של שומנים ודנטורציה של חלבונים אשר 

נזק לרקמה , בצריבה קאוסטית. (Stilwell et al. 2009) מאפשרים חדירה עמוקה יותר של החומר

שימוש במשחה קאוסטית בהסרת ניצני . מוסיף להתגבר כל זמן שהחומר נמצא במגע עם הרקמה

קרניים גורם למעט סימני כאב במהלך הפרוצדורה בהשוואה להסרה באמצעות ברזל מלובן אולם 

 & Stafford)ןקיימת עדות לכך שנגרמת לבעל החיים עקה בשעות וייתכן שאף בימים שלאחר מכ

Mellor 2011). 

מקובל להשתמש במדדים פיסיולוגיים והתנהגותיים בכדי להעריך את רמת הסטרס המתקבלת 

נצפים שינויים , לאחר הסרת ניצן הקרן .(Heinrich et al. 2009) בעת פעולה ממשקית מסוג זה

 .(ANDERSON & MUIR 2005) נוירואנדוקריניים והתנהגותיים -פיסיולוגיים

 אחד המדדים המשמש כסמן לעליית רמת עקה בבעלי חיים הינו הקורטיזול - מדדים פיסיולוגיים

(Heinrich et al. 2009) . קורטיזול הינו גלוקוקורטיקואיד המופרש הן במחזוריות קבועה בגוף והן

סינתזת גלוקוקורטיקואידים . (M. Burne et al. 1998)בעת כאב או עקה מבלוטת האדרנל

זמן . מההיפופיזה ACTHמתרחשת בזונה פסיקולטה שבקורטקס האדרנל בתגובה להפרשת 

והוא בעל השפעה אנדוקרינית על איברים , דקות 70-מחצית החיים של קורטיזול בפלזמה הינו כ

בנוסף ישנו ניתוב . וכן לעלייה בכיווציות הלב, בלחץ הדםהוא גורם לכיווץ כלי דם ועלייה . שונים

קורטיזול הינו בעל פעילות . כליות, מח, כבד, של דם מאיברים פריפריים לאיברים חיוניים כגון לב

ירידה בצריכת , ועל כן גורם לעלייה ברמת הגלוקוז בדם, אנטגוניסטית להורמון האינסולין

בריכוזים . גלוקונאוגנזה תוך העשרת מאגרי הגליקוגן בגוףהגלוקוז על ידי התאים בגוף והגברת 

 .קורטיזול הינו בעל פעילות אנטיאינפלמטורית ואימונוסופרסיבית, שונים

ברזל מלובן וכן גדיעה של הקרניים בשלב , הסרת ניצני הקרניים באמצעות סודה קאוסטית

מתוך שלוש . (Stafford & Mellor 2011) מתקדם ידועים כגורמים לשינויים ברמת הקורטיזול בדם

לעלייה ברמות . גדיעה של הקרניים ידועה כגורמת לעלייה המשמעותית ביותר, הפרוצדורות

כאשר מבצעים . ית אופיינית בהסרה של ניצני קרניים או גדיעה של הקרנייםהקורטיזול ישנה תבנ

, את הפרוצדורה בכל אחת משלוש הדרכים רמת הקורטיזול בפלסמה עולה בחדות לאחר ההסרה

שעות לאחר  1-8ויורדת בהדרגתיות עד להגעה לפלאטו כ , מגיעה לשיא לאחר כשלושים דקות

 . (McMeekan et al. 1997) הפרוצדורה

לאחר הסרת ניצני קרניים נצפים סימנים התנהגותיים שונים המעידים על  -מדדים התנהגותיים

בעיטות וגלגולים הינן , רקיעות רגליים, גירוד, תנועות ראש שונות כגון ניעור מוגזם. אבעקה וכ

להצגת התנהגויות אלו . (Simonsen et al. 1999) התנהגויות המביעות כאב ועקה חריפים בעגלים

מגמה אופיינית הדומה לזו המתארת את ריכוז הקורטיזול בפלזמה בזמן שלאחר הסרת ניצני 

מתוארת עלייה , במשך השעה הראשונה שלאחר הסרת ניצני הקרניים . קרניים במשחה קאוסטית
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מהלך אשר הופכת הדרגתית ב, מיד לאחר מכן מתוארת ירידה חדה. חדה במספר ניעורי הראש

 .(Stilwell et al. 2009) מספר שעות לאחר מכן

, ישנם סימנים נוספים אשר עשויים להעיד על כאב ועקה בעגלים בצורה פחות בולטת לעין 

הליכה בלתי פוסקת וזמן רביצה מופחת המוביל ,למשל במעברים מרובים ממצב עמידה לשכיבה

העלאת גרה , בעגלים. (Faulkner & Weary 2000; Morisse et al. 1995)לירידה בהעלאת גרה 

ועל כן בהסרת קרניים החל מגיל זה ניתן לצפות בירידה בתדירות  מתחילה סביב גיל שבועיים

 .(Simonsen et al. 1999) ומשך העלאת גרה בעקבות כאב או עקה

הרדמה מקומית ושילוב של השניים עשוי לסייע לחיה להתמודד עם , שימוש במשככי כאבים

הוכח כי עליית רמת , כמו כן. (Allen et al. 2013)הכאב החד של ההליך ועם הכאב הנמשך אחריו

 צריכת המזון ובהמשך חייהם גם בקצב הגדילההעקה בעגלים צעירים עשויה לפגוע באופן ישיר ב

(Stafford & Mellor 2005). 

 : ישנן מספר דרכים לסיוע בשיכוך הכאב

ש בהרדמה שימו. ישנם מספר חומרים הנמצאים בימים אלו בשימוש במעלי גרה -הרדמה מקומית

 .(Mellor & Stafford 1997) מקומית הראה ירידה בהתנהגות ההתחמקות בזמן ביצוע הפרוצדורה

נמצא שהזרקה של הרדמה מקומית הינה יעילה בהורדת ריכוז קורטיזול בפלזמה למשך שעתיים 

ולמשך ארבע שעות בשימוש בבופיווקאין , (lidocaine)לאחר הפרוצדורה בשימוש בלידוקאין 

(bupivacaine)(Espinoza et al. 2013)  . עם תפוגת השפעת החומר ניתן להבחין בעלייה ברמת

 .(Mellor & Stafford 1997) הקורטיזול בדם

גורם לאפקט הרגעה ארוך ( NSAIDs)שימוש בחומרים נוגדי דלקת לא סטרואידים  -שיכוך כאב

 & Faulkner) וכן לירידה ברמת הקורטיזול בדם, (Milligan et al. 2004) בזמן שלאחר הפרוצדורה

Weary 2000) .הוכח ששימוש במשככי כאבים גורם לעלייה בצריכת מזון וכן מונע האטה , בנוסף

( Nsaid)מלוקסיקם הינו נוגד דלקת לא סטרואידלי . )Newton & O’Connor 3062(בגדילה

. (Allen et al. 2013)בבקר cyclo-oxygenas-2ידוע בקישור ספציפי לאנזימי  אשר oxicamמקבוצת 

זמן מחצית החיים שלו . PO,SC,IV, ג"ק/ג"מ 0.5השימוש המותווה הינו במתן יחיד במינון של 

 .Allen et al) ילהשעות בעגלים טרום גמ 38 במתן אוראלי אינו שונה ממתן פראנטרלי ומשכו כ

2013) . 

הפאזה .  באות לידי ביטוי שתי פאזות של כאב, בביצוע הליך ממשקי מכאיב -שילוב בין קבוצות

ואילו גל הכאב הבא מגיע בעקבות הדלקת , הראשונה של הכאב נגרמת על ידי הפרוצדורה עצמה

אך לא את השני אשר , ית בלבד פותר את גל הכאב הראשוןמתן הרדמה מקומ. שנוצרת במקום

וחומרי ההרדמה  NSAIDsשילוב בין . (Mcmeekan 1998) לטובת מניעתו יש צורך בנוגדי דלקת

ל כאב וברמת הקורטיזול בזמן הסרת ניצני הקרניים השונים הראה ירידה בסימני התנהגות ש

 . (Stilwell et al. 2010) ובשעות שלאחר מכן

רוב המגדלים בישראל ובעולם בכלל לא משתמשים במשככי כאבים ובנוגדי , למרות כל אלה 

. דלקת ככל הנראה עקב העלות הכלכלית והצורך במתן התכשירים השונים על ידי וטרינר מוסמך

מקומית אשר אינן  במחקרים רבים נעשה שימוש בטכניקות שיכך כאבים והרדמה, בנוסף

הסרת ניצני קרניים במרבית המשקים מתבצעת . (Espinoza et al. 2013) מותאמות ליישום בשטח
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רמות  ,ייתכן ומתחת לגיל שבעה ימים. ימים 2-1תוך צריבה כימית במשחה קאוסטית בגילאים 

. (Caray et al. 2015) הכאב המוצגות על ידי עגלים הינן מופחתות בהשוואה לעגלים מעל גיל זה

בהיסטולוגיה של ניצן הקרן והרקמות הסובבות מגיל לידה ועד גיל ארבעה שבועות לא , אולם

אין התוויה לשימוש במשככי , בישראל. (Graf & Senn 1999) ניכר הבדל בצפיפות העצבוב העורי

 . מתחת לגיל שבעה ימים Nsaidsכאבים מסוג 

בחוק צער בעלי חיים אין כל התייחסות לנושא שיכוך כאבים ואלחוש בפרוצדורת הסרת , כיום

 .ניצני קרניים

ואין מעקב אמיתי , ישנן הנחיות של השירותים הוטרינריים בנושא אולם הן אינן מעוגנות בחוק

: מותרת(. צריבה כימית)הסרת ניצני קרניים בבקר על ידי משחה : בהנחיות רשום כך. היישוםאחר 

. (.Anon n.d) ימים הפעולה תבוצע בהרדמה בלבד 60לאחר גיל . ב ;משיקולים ממשקיים בלבד. א

המתבססת בחלקה על תוצאות עבודה , וק בנושאבחודשים האחרונים נכתבה טיוטה לתיקון הח

: בטיוטת הצעת התקנות לחוק צער בעלי חיים בנושא הסרת ניצני קרניים בעגלים רשום כך. זו

בפיקוח רופא  ,בידי עובד מיומן הסרה או צריבה של ניצני קרניים בעגל שגילו עד שישה שבועות

טופל במשכך כאבים להפחתת סבלו לאחר שהרופא הווטרינר אלחש את האזור והעגל , וטרינר

 .(Anon 2016)למשך ארבעים ושמונה שעות

 מטרת העבודה

 כאבים ומשככי הרדמה מקומית בלי או עם הקרן ניצן הסרת השפעת מטרת המחקר הייתה בחינת

גיל  קבוצות בשתי רווחת העגלות על הקרן ניצן וכן הערכת השפעת הסרת, עגלות רווחת על

  .להליך האופטימלי הגיל את לקבוע מנת על שונות

 וחומריםשיטות 

 :גידול ואחזקת בעלי החיים במהלך המחקר

בכל שבוע ניסוי במשך  נבחרו עגלות 61קבוצה של . ברפת גבולות שבנגב המערבי נערך המחקר

 כל. העגלות נולדו כולן בהמלטה רגילה ללא התערבויות וללא הריונות תאומים. שמונה שבועות

 3ימים הזנת העגלות ב  1 – 0מגיל . ל חולמטרים על מצע ש 6X3.5במלונות בגודל  שוכנו העגלות

 אבקת חלב)ליטר של חלבית  3הזנה ב  65ימים ועד  1 החל מגיל. ליטר קולוסטרום לעגלה

FRABES – STANDART, IT )ליטר 3.5ימים ועד גמילה  65מגיל . בשילוב עם אלקטרוליטים .

 . חופשי 0חציר ובליל יונקים מיום  –מזון גס 

 הוגדרו המשק רינרוט י"ע פיזיקאלית בדיקה שלאחר עגלות רק הוכנסו לניסוי

 .לניסוי הכניסה עד תחלואה של רקע אין כן וכמו כבריאות

 :קבוצות הטיפול

י גזירת השיער "הסרת ניצני הקרניים נעשה ע .קרניים הליך של הסרת ניצני עברו העגלות בניסוי

בין  העגלות חולקו. (Dr. Naylor, dehorning paste, USA)באזור ניצן הקרן ומריחת המשחה 

שונות ולטיפולים  גיל קבוצות לשתי התבצעה חלוקה. אקראי באופן השונות הניסוי קבוצות

 .שונים בתוך שתי קבוצות הגיל

בקבוצה זו התבצעה חלוקה אקראית של . ימים 0-7בגיל  עגלות -קבוצת העגלות הצעירות

קבוצת ביקורת , (lidocaine 7d)מית בלבד טיפול בהרדמה מקו. העגלות לשלוש קבוצות טיפול
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(control 7d )וקבוצה , אשר עברה הסרת ניצני קרניים ללא הרדמה מקומית כמקובל במשק

 (.naive)נאיבית אשר לא עברה הסרת ניצני קרניים 

בקבוצה זו התבצעה חלוקה אקראית של . ימים 8-61עגלות בגיל  -קבוצת העגלות הבוגרות

טיפול במשכך , (lidocaine 14d)טיפול בהרדמה מקומית בלבד . טיפול העגלות לחמש קבוצות

 lidocaind+nsaids)טיפול בשילוב של משכך כאבים והרדמה מקומית , (nsaids 14d)כאבים בלבד 

14d) , קבוצת ביקורת אשר עברה הסרת ניצני קרניים(control 14 d ) וקבוצה נאיבית(naive .) 

 חומרים

 Lidocaine HCL 2%)ג "ק/ג"מ 3ל לידוקאין במינון של "מ 1נעשה שימוש ב  לצורך הרדמה מקומית

and epinephrine ®) ,אשר הוזרק ל-curnual n.  בחצי הדרך בין העין לקרן בניצב לראש. 

  (®Loxicom 20 mg/ml)מסוג מלוקסיקם   Nsaidל "מ 6.5לצורך שיכוך כאבים נעשה שימוש ב 

 .ג באזור הלטרלי של הצוואר"ק/ג"מ 0.75 אשר הוזרק תת עורית במינון של

החומרים הפעילים במשחה . לטובת צריבת ניצני הקרניים נעשה שימוש במשחה קאוסטית

calcium hydroxide 27.8% ,sodium hydroxide 31.2%. 

 דיגומים ואנליזות

 על מנת לבחון ולמדוד את רמות הכאב והעקה של העגלות בעת הסרת ניצני הקרניים ובשעות

 .שלאחר מכן נאספו נתונים התנהגותיים ופיזיולוגיים

 התנהגות העגלות 

 סרטוני וידאו

כל . שהוצמדה לחלקה הקדמי של כלוב העגלהSJCAM (SJ4000 )י מצלמת "עצולמו סרטוני וידאו 

, שעה, לפני הסרת ניצן הקרן: עשרים דקות בכל דיגום ובזמני דיגום קבועים מקטע צילום נמשך

נותחו על ידי אדם אחד  הווידאוקטעי . שש ותשע שעות לאחר הפרוצדורה, ארבע, שלוש, שעתיים

. על מנת להימנע משונות סובייקטיבית בבחינת המדדים וכן בצורה עיוורת לגבי הטיפול הניתן

 .ההתנהגויות שנבחנו בסרטונים היו ניעור הראש וגירוד הראש על ידי העגלות בניסוי

 פודומטריה

שר מעידים על עקה וכאב נמדדו באמצעות תגי רגליים אשר הונחו על רגלי פרמטרים נוספים א

 ,Afi Act, Afimilk Ltd, Kibbutz Afikim)תגי פדומטריה אלחוטיים .העגלות בתחילת כל יום ניסוי

Israel) התבצעה . מספר מעברים משכיבה לעמידה וכן זמן רביצה, בתגי הרגל נמדדו מספר צעדים

 .בתגי הרגליים בתחילת כל צילום וידאוקריאה של מדדים אלו 

 תגובה פיזיולוגית לכאב

 קורטיזול

מכל . לעקה ביוכימי ומהווה מדד לכאב פיזיולוגית הורמון הקורטיזול עולה בסרום בתגובה

ארבע , שעה, לפני הסרת ניצני הקרניים: העגלות בניסוי נלקחו דגימות דם בזמנים קבועים

 .קרנייםושמונה שעות לאחר הסרת ניצני ה

 מהלך הניסוי

הסרת הקרניים התבצעה בשעת בוקר מוקדמת כאשר לפני ההסרה מוקמו המצלמות והותקנו 

דקות לפני  30זריקת הרדמה מקומית וכן זריקת משכך הכאבים ניתנו . תגי הרגל על רגלי העגלות
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לבדיקת סורכזו והעוברו  במהלך היום נלקחו דגימות דם בשעות שפורטו אשר. ביצוע הפרוצדורה

לקיחת ELISA (DRG Instruments GmbH, Marburg, Germany .)קורטיזול בדם בשיטת 

הדגימות וכן הזרקת משכך הכאבים וההרדמה המקומית התבצעה על ידי אדם אחד לאורך כל 

, מחיה אשר התנגדה והיה קושי בריסונה, כמו כן. הניסוי על מנת להימנע ככל הניתן מערפלנים

 .ריסון החיה התבצע לאורך כל שבועות הניסוי על ידי אותו אדם, בנוסף. דם לא נלקחו דגימות

 :שיטות סטטיסטיות

בכדי להשוות את קבוצות המחקר ייעשה שימוש במודל ניתוח שונות עם  -ניתוח התוצאות

בקבוצת . ניתוח השונות יהיה חד כיווני, כאשר יושוו כל הקבוצות במחקר. מדידות חוזרות

אשר יושוו ארבע הקבוצות ללא הקבוצה הנאיבית ייעשה שימוש בניתוח המחקר הבוגרת כ

 . שונות דו כיווני עם מדידות חוזרות

 תוצאות

 -השפעות פיזיולוגיות

 -קורטיזול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y-)ביקורת צעירים , (control-o)ביקורת בוגרים : השוואה בין כל קבוצות הטיפול: 6איור מספר 

control) ,רים הרדמה מקומית בוג(o-lid) , הרדמה מקומית צעירים(y-lid) , נאיביים בוגרים(o-naive) ,

-o)שיכוך כאבים בוגרים , (o-lid+Nsaids)הרדמה מקומית ושיכוך כאבים , (y-naive)נאיביים צעירים 

Nsaids .)הבדלים .ערך הקורטיזול מוצג כיחס בין הריכוז בזמן נתון לבין הריכוז לפני הסרת ניצני הקרניים

התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים לאורך כל שעות ( p<0.05)ובהקים מ

 .הניסוי
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הרדמה מקומית , (control-o)ביקורת  :השוואה בין כל הטיפולים של הקבוצה הבוגרת:3איור מספר 

(o-lid) , נאיביים(o-naive) ,ה מקומית ושיכוך כאבים שילוב הרדמ(o-lid+Nsaids) , שיכוך כאבים בלבד(o-

Nsaids .)הבדלים .ערך הקורטיזול מוצג כיחס בין הריכוז בזמן נתון לבין הריכוז לפני הסרת ניצני הקרניים

התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים לאורך כל שעות ( p<0.05)מובהקים 

 . שונות מסמלות הבדלים מובהקים בין הטיפולים השונים בכל נקודת זמן בנפרדאותיות . הניסוי

 

נמוך בצורה  o-lid+nsaidsלאחר הסרת ניצני הקרניים ריכוז הקורטיזול בקבוצת  בשעה הראשונה 

ואינו שונה באופן מובהק מריכוז הקורטיזול , o-controlמובהקת מריכוז הקורטיזול של קבוצת  

-oנמוך באופן מובהק מקבוצת  o-lidריכוז הקורטיזול בקבוצת , כמו כן. o-naiveשל הקבוצה 

control. 

 .לאחר הסרת ניצני הקרניים לא ניכר הבדל מובהק בין קבוצות הטיפול השונותארבע שעות 

הינו גבוה בצורה  o-naiveלאחר הסרת ניצני הקרניים ריכוז הקורטיזול בקבוצה  שמונה שעות

  .ם בקבוצת הגיל הבוגרתמובהקת מיתר הטיפולי

 

 

 

 

 

a 
 

a 
a a 
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y-)קבוצת הביקורת הצעירה , (control-o)קבוצת הביקורת הבוגרת : השוואה בין קבוצות :2איור מספר 

control) , הרדמה מקומית קבוצה צעירה(y-lid) , שיכוך כאבים והרדמה מקומית בקבוצה הבוגרת(o-

lid+Nsaids .)טיזול נמדד כיחס בין הריכוז בזמן נתון לבין הריכוז לפני הסרת ניצני הקרנייםערך הקור .

התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים בכל שעות ( p<0.05)הבדלים מובהקים 

 .אותיות שונות מסמלות הבדלים מובהקים בין הטיפולים השונים בכל נקודת זמן בנפרד.  הניסוי

 

הינו נמוך באופן מובהק מריכוז הקורטיזול , y-lidשונה ריכוז הקורטיזול בקבוצת בשעה הרא

-y-control ,o-lid+Nsaids,yאין הבדל מובהק בין ריכוז הקורטיזול של , כמו כן. o-controlבקבוצת 

lid. 

ול לאחר הסרת ניצני הקרניים אין הבדלים מובהקים בין קבוצות הטיפ בארבע ושמונה שעות

 .3מוצגות באיור מספר השונות ה
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 השפעות התנהגותיות

 ניעור ראש

 

y-)ביקורת צעירים , (control-o)ביקורת בוגרים : השוואה בין כל קבוצות הטיפול: 1איור מספר 

control) , הרדמה מקומית בוגרים(o-lid) , הרדמה מקומית צעירים(y-lid) , נאיביים בוגרים(o-naive) ,

-o)שיכוך כאבים בוגרים , (o-lid+Nsaids)הרדמה מקומית ושיכוך כאבים , (y-naive)ם נאיביים צעירי

Nsaids .) הבדלים מובהקים(p<0.05 ) התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים

 .לאורך כל שעות הניסוי

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

הרדמה מקומית , (control-o)ביקורת  :השוואה בין כל הטיפולים של הקבוצה הבוגרת :5איור מספר 

(o-lid) , נאיביים(naive) , שילוב הרדמה מקומית ושיכוך כאבים(o-lid+Nsaids) , שיכוך כאבים בלבד(o-

Nsaids .) הבדלים מובהקים(p<0.05 ) התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים בכל

 .ים מובהקים בין הטיפולים השונים בכל נקודת זמן בנפרדאותיות שונות מסמלות הבדל. שעות הניסוי

 

a 

b 

c
 a  

a 

c
 a  

a
 a  b 

c c 

a 

a 

b 

a 

b 
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ומיד לאחר , ניתן לראות עלייה משמעותית בניעורי הראש בשעה הראשונה o-controlבקבוצת 

בשעה הראשונה העגלות , o-lidבקבוצת . מכן ירידה ורמות נמוכות בשעות העוקבות של הניסוי

, לעומת זאת. ראש בהשוואה לקבוצת הביקורתמציגות רמות נמוכות באופן מובהק של ניעורי 

שעות לאחר  1בשעות העוקבות נראית עלייה הדרגתית במספר ניעורי הראש אשר מגיעה לשיא 

ובנקודה זו מספר ניעורי הראש בטיפול זה הינו גבוה באופן מובהק מיתר , הסרת ניצני הקרניים

כאשר בשעה הראשונה , o-controlנראית מגמה דומה לקבוצת  o-nsaidsבקבוצת . הטיפולים

לאחר הסרת ניצני הקרניים נראית עלייה חדה אשר נקודת השיא שלה אינה שונה באופן מובהק 

שלאחר הסרת ניצני הקרניים ניכרת ירידה במספר ניעורי הראש  3,2,1בשעות . מקבוצת הביקורת

 .o-controlבטיפול זה לרמות נמוכות באופן מובהק מקבוצת 

 .אחר הסרת ניצני הקרניים לא ניכר הבדל מובהק בין הטיפוליםשש ותשע שעות ל

אין הבלים מובהקים במספר ניעורי הראש לאורך  o-naiveלבין קבוצת  o-lid+Nsaidsבין קבוצות 

כמות ניעורי  o-lid+Nsaidsבקבוצת הטיפול , בנוסף. כל שעות המדידה לאחר הסרת ניצני הקרניים

שלוש וארבע שעות לאחר הסרת , ר קבוצות הטיפול בשעההראש נמוכה באופן מובהק מכל ית

 .ניצני הקרניים

 

קבוצה שטופלה , (control-y)ביקורת  :השוואה בין כל הטיפולים של הקבוצה הצעירה: 1איור מספר 

התקבלו היכן שאין חפיפה ( p<0.05)הבדלים מובהקים (. y-naive)קבוצה נאיבית , (y-lid)בהרדמה מקומית 

אותיות שונות מסמלות הבדלים מובהקים בין . סמך של הטיפולים השונים בכל שעות הניסוי ברווח בר

 .הטיפולים השונים בכל נקודת זמן בנפרד

ניתן לראות עלייה חדה במספר ניעורי הראש בשעה הראשונה לאחר הסרת  y-controlבקבוצת 

ות של ניעורי ראש לאורך ובשעה שלאחר מכן ירידה חדה ושמירה על רמות נמוכ, ניצני הקרניים

בשעה שלאחר הסרת ניצני הקרניים כמות ניעורי , y- lidבקבוצת . כל שעות הניסוי העוקבות

אולם שעתיים לאחר ההסרה מגיעה כמות ניעורי , y- controlהראש נמוכה באופן מובהק מקבוצת 

אשונה הראש לרמה אשר אינה שונה באופן מובהק משיא ניעורי הראש אשר נצפה בשעה הר

b 

a 

a 

a 
a a 

a 

b 

b 

b b 
a 

b 

b b b b 
b 

b b 
c 
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 -yנצפו ניעורי ראש רבים באופן מובהק לעומת קבוצת , y- lidכמו כן בקבוצת . y-controlבקבוצת 

control ,ו- y- naive לאורך כל שעות הניסוי העוקבות . 

 

 

 

     

y-)יקורת הצעירה קבוצת הב, (control-o)קבוצת הביקורת הבוגרת : השוואה בין קבוצות: 7איור מספר 

control) , הרדמה מקומית קבוצה צעירה(y-lid) , שיכוך כאבים והרדמה מקומית בקבוצה הבוגרת(o-

lid+Nsaids .) הבדלים מובהקים(p<0.05 ) התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים

 .לים השונים בכל נקודת זמן בנפרדאותיות שונות מסמלות הבדלים מובהקים בין הטיפו. בכל שעות הניסוי

ישנו הבדל מובהק במספר ניעורי הראש ,  y- controlלקבוצת  o- controlבהשוואה בין קבוצת 

 -oבהשוואה בין קבוצת . וכן בשעות הניסוי העוקבות, בשעה שלאחר הסרת ניצני הקרניים

lid+Nsaids  לקבוצתy- lid ,אין הבדל מובהק בין  בשעה הראשונה שלאחר הסרת ניצני הקרניים

בשעות הניסוי העוקבות ניכרת עליה במספר ניעורי הראש , אולם. מספר ניעורי הראש המוצגים

וכן אשר , y- control -ו o- lid+ Nsaidsלרמות הגבוהות באופן מובהק מהקבוצות  y- lidבקבוצת 

 . o- controlאינן שונות באופן מובהק מקבוצת 
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 גירוד ראש

 

y-)ביקורת צעירים , (control-o)ביקורת בוגרים : השוואה בין כל קבוצות הטיפול: 7ספר איור מ

control) , הרדמה מקומית בוגרים(o-lid) , הרדמה מקומית צעירים(y-lid) , נאיביים בוגרים(o-naive) ,

-o)גרים שיכוך כאבים בו, (o-lid+Nsaids)הרדמה מקומית ושיכוך כאבים , (y-naive)נאיביים צעירים 

Nsaids .) הבדלים מובהקים(p<0.05 ) התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים

 .לאורך כל שעות הניסוי

 

 התקבלו במדידת מספר ניעורי הראשבמדד זה נראו מגמות והבדלים דומים לנתונים אשר 

 

 מספר צעדים
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y-)ביקורת צעירים , (control-o)ביקורת בוגרים : יפולהשוואה בין כל קבוצות הט:  :8איור מספר 

control) , הרדמה מקומית בוגרים(o-lid) , הרדמה מקומית צעירים(y-lid) , נאיביים בוגרים(o-naive) ,

-o)שיכוך כאבים בוגרים , (o-lid+Nsaids)הרדמה מקומית ושיכוך כאבים , (y-naive)נאיביים צעירים 

Nsaids .)ם הבדלים מובהקי(p<0.05 ) התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים

 .לאורך כל שעות הניסוי

הינו גבוה  y-controlבשעה הראשונה לאחר הסרת ניצני הקרניים מספר הצעדים שהוצג בקבוצת 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מספר , מלבד זאת. באופן מובהק מהמוצג ביתר קבוצות הטיפול

 יביתר שעות הניסו, טיפול השונותים שנמדד בקבוצות ההצעד

 

 זמן רביצה

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

y-)ביקורת צעירים , (control-o)ביקורת בוגרים : השוואה בין כל קבוצות הטיפול: 2איור מספר 

control) , הרדמה מקומית בוגרים(o-lid) , הרדמה מקומית צעירים(y-lid) , נאיביים בוגרים(o-naive) ,

-o)שיכוך כאבים בוגרים , (o-lid+Nsaids)הרדמה מקומית ושיכוך כאבים , (y-naive)איביים צעירים נ

Nsaids .) הבדלים מובהקים(p<0.05 ) התקבלו היכן שאין חפיפה ברווח בר סמך של הטיפולים השונים

 .לאורך כל שעות הניסוי

 

 .ת הטיפול השונותבמדד זה בכל שעות הניסוי לא נראו הבדלים מובהקים בין קבוצו

 

 

 

 

זמן רביצה 
 (דקות)

 (שעות)זמן מהסרת ניצני קרניים 
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 דיון ומסקנות

 

 השפעות פיזיולוגיות

 קורטיזול

בשעה הראשונה שלאחר ( 3איור מספר )בהשוואה בין כל הטיפולים של קבוצת הגיל הבוגרת 

 -oהסרת ניצני הקרניים ניכרות רמות קורטיזול שאינן שונות באופן מובהק זו מזו בקבוצת 

control  וo- NSAID .שככי הכאבים אינה ניכרת בזמן הקצר שלאחר הסרת השפעת מ, כלומר

, בלבד NSAIDתוצאה דומה התקבלה במחקר נוסף שבו ניתן משכך כאבים מסוג . ניצני הקרניים

נמצא שריכוז הקורטיזול בשעה לאחר הסרת , לקבוצת עגלים שעברו הליך הסרת ניצני קרניים

 .(Heinrich et al. 2009)ניצני הקרניים היה דומה לריכוז בקבוצת הביקורת 

בארבע ושמונה שעות לאחר הסרת ניצני הקרניים אין הבדל מובהק בין ריכוז הקורטיזול בקבוצה 

o-NSAIDs , לעומת קבוצתo-control , ובשתיהן ריכוז הקורטיזול נמוך באופן מובהק מהשיא

אשר גם , נתון זה נתמך במחקר נוסף. שנצפה בקבוצות אלו בשעה שלאחר הסרת ניצני הקרניים

בלבד מוריד את ריכוז הקורטיזול בארבע ושמונה שעות ( NSAID)ן מלוקסיקם בו מצאו שמת

לאחר הפרוצדורה לרמה נמוכה באופן מובהק מהשיא שנצפה שעה לאחר הסרת ניצני הקרניים 

(Stafford & Mellor 2005) .היתה , השערת המחקר אשר התבססה על מחקרים קודמים, זאת עם

שריכוז הקורטיזול יהיה נמוך באופן מובהק בקבוצה שטופלה במשככי כאבים לעומת קבוצת 

רמות הקורטיזול בקבוצת הביקורת ירדו בשעות , בעבודה זו. הביקורת בשעות הניסוי המאוחרות

 . (Heinrich et al. 2009)אלו יותר מהמצופה על פי ממצאים בספרות

נמצא שבשעה הראשונה ריכוז הקורטיזול נמוך באופן מובהק , o-Lid+Nsaidsבקבוצת הטיפול 

אולם בשעות שלאחר מכן . o-lidואינו שונה באופן מובהק מקבוצת , מהריכוז בקבוצת הביקורת

o-Naïריכוזו אינו שונה באופן מובהק מיתר קבוצות הטיפול מלבד הקבוצה  ve , אשר בה ריכוז

נתונים אלו נתמכים על ידי . חר שמונה שעות גבוה באופן מובהק מיתר הקבוצותהקורטיזול לא

עבודות נוספות אשר בהן הראו כי מתן משולב של משככי כאבים והרדמה מקומית הפחית רמות 

כמו כן . (Allen et al. 2013)קורטיזול בזמן הסרת ניצני קרניים ובמשך כשמונה שעות לאחר מכן 

במתן הרדמה מקומית בלבד ההשפעה על ריכוז הקורטיזול היא בעת הסרת ניצני קרניים ובשעה 

בעקבות , שאחריה אולם בארבע ושמונה שעות לאחר מכן ניכרת עליה בריכוז הקורטיזול בפלזמה

ריכוז . (Stilwell et al. 2009)באופן דומה לקבוצת הביקורת , תפוגת השפעת החומר המאלחש

o-Naïהקורטיזול הגבוה אשר התקבל שמונה שעות לאחר הסרת ניצני הקרניים בקבוצת  ve  ,

ריכוז הקורטיזול . אשר איננה קבועה, עשוי להיות מוסבר על ידי המחזוריות הטבעית של ההורמון

והוא עשוי להיות מושפע ממצבים , בפרט נורמלי עולה ויורד במספר שיאים לאורך היממה

ייתכן והעקה המלווה את . (Weitzman et al. 2017)' רעב וכו, כאב, שונים כמו עקה מנטליים

הסרת ניצני הקרניים גרמה להפרעה במחזוריות הטבעית בפרטים שטופלו ועל כן ייתכן שהעלייה 

, כמו כן. והיא לא התרחשה בפרטים שטופלו, שנצפתה בפרטים הנאיביים הינה חלק ממחזוריות זו

ינטראקציה בין הורמון הקורטיזול להורמוני עקה אחרים כגון יש לשקול את האפשרות שקיימת א

ויש לבצע מחקר המשך על מנת , אולם לא נעשו מחקרים בבקר בתחום, אדרנלין -אדרנלין ונוירו

 .לבחון השערה זו
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על מנת לאתר את הגיל האופטימלי לביצוע הסרת ניצני קרניים נערכה השוואה בין הטיפול 

לבין , o-lid+Nsaids   הנמוכות ביותר לאורך זמן בקבוצת הגיל הבוגר  שהניב את רמות הקורטיזול

שתי . y-lid -הטיפול שהניב את רמות הקורטיזול הנמוכות ביותר לאורך זמן בקבוצת הגיל הצעירה

בשעה הראשונה (. 2איור )ל הושוו לקבוצות הביקורת של שתי קבוצות הגיל "קבוצות הטיפול הנ

לא נבדלו זה מזה באופן מובהק , o-lid+Nsaids ,y-lid ,y-control -ותריכוזי הקורטיזול בקבוצ

היה גבוה באופן מובהק מריכוזי , o-controlריכוז הקורטיזול בקבוצת , לעומת זאת. סטטיסטית

. y-controlאולם אינו שונה באופן מובהק מקבוצת , o-lid+Nsaidsו , y-lidהקורטיזול בקבוצות 

 0-7כן ואין יתרון במתן הרדמה מקומית באם הפרוצדורה מבוצעת בגיל ניתן להסיק כי יית, מכך

לביצוע , בבחינת מדד הקורטיזול בלבד, כמו כן. ימים בהסתמך על רמות קורטיזול בלבד

ככל הנראה אין עדיפות באם אין כל שימוש באמצעי , יום 8-61ימים לעומת  0-7הפרוצדורה בגיל 

כאמור על ידי ניסוי אשר בחן את השינוי ההיסטולוגי  נתון זה נתמך. אלחוש ושיכוך כאבים

בצפיפות העצבוב העורי של ניצן הקרן והרקמות הסובבות במהלך התפתחות עגלים נמצא כי מגיל 

, אולם. (Graf & Senn 1999)לידה ועד גיל ארבעה שבועות אין הבדל בצפיפות העצבוב העורי

. תוצאה זו שונה מממצא בעבודה אחרת אשר בה בחנו תגובת עגלים לסירוס בגילאים שונים

ימים רמות הקורטיזול היו נמוכות באופן מובהק מאשר בעגלים מעל גיל  1כי בעגלים בגיל , הודגם

וכן שריכוז הקורטיזול בפלזמה הולך ועולה עם גיל ביצוע הפרוצדורה ללא משככי כאבים , זה

תוצאות שונות ייתכנו בשל העובדה שמדובר . (Robertson et al. 1994)הרדמה מקומית ו

בשונה מזו , וייתכן שהצפיפות העצבית באזור האשכים משתנה עם הגיל, בפרוצדורה שונה

 .אולם נדרש מחקר נוסף על מנת להוכיח זאת, שבאזור ניצני הקרניים

 

 השפעות התנהגותיות

 ניעור ראש

, o-controlבקבוצת . יום 8-61 -ת הטיפול של קבוצת הגיל הבוגרתהושוו כל קבוצו 5באיור מספר 

וירידה מיידית לרמות נמוכות בשעות , ישנה עליה חדה במספר ניעורי הראש בשעה הראשונה

בה בחנו בין היתר מספר , מגמה זו דומה למגמה שהוצגה בעבודה דומה. העוקבות של הניסוי

ללא משככי כאבים והרדמה , עות משחה קאוסטיתניעורי ראש לאחר הסרת ניצני קרניים באמצ

בשעה הראשונה העגלות מציגות מספר ניעורי ראש , o-lidבקבוצת . (Stilwell et al. 2009)מקומית 

בשעות העוקבות נצפית עלייה , לעומת זאת. o-controlנמוך באופן מובהק בהשוואה לקבוצה 

ובנקודה זו , שעות לאחר הסרת ניצני הקרניים 1הדרגתית במספר ניעורי הראש אשר מגיעה לשיא 

. יעורי הראש המוצגות על ידי קבוצת טיפול זו הינו גבוה באופן מובהק מיתר הטיפוליםמספר נ

בדומה לעבודות נוספות בהן , מגמה זו תואמת את השערת המחקר שלנו בנוגע לטיפול זה

התנהגות העקה המוצגת בשעה הראשונה הינה נמוכה באופן מובהק מזו המוצגת בקבוצת 

ות ישנה עלייה ברמות העקה המוצגות עד לרמה גבוהה באופן ובשעות הניסוי העוקב, הביקורת

 -oבקבוצת . (Stilwell et al. 2009; Morisse et al. 1995)מובהק מזו המוצגת בקבוצת הביקורת 

Nsaids , ישנה עליה חדה במספר ניעורי הראש בשעה הראשונה עד כפי שנצפה במדד הקורטיזול

לאחר  3,2,1בשעות , אולם. לשיא אשר אינו שונה באופן מובהק מזה שנצפה בקבוצת הביקורת

הסרת ניצני הקרניים ישנה ירידה במספר ניעורי הראש בטיפול זה לרמות נמוכות באופן מובהק 
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המגמה אשר תוארה . במדד הקורטיזול זאת בשונה מהתוצאות שהתקבלו, o- controlמקבוצת 

אשר בה נטען כי שיכוך כאבים יוביל להורדת רמות הכאב , לעיל תואמת את  השערת המחקר

בדומה לעבודה , המוצגות בשעות הניסוי המאוחרות יותר ולא מיד לאחר הסרת ניצני הקרניים

לאחר הסרת ניצני  נוספת אשר בה החוקרים הראו ירידה במדדי העקה המוצגים החל משעה וחצי

 . (Heinrich et al. 2009)שעות לאחר מכן 1הקרניים ועד 

אין הבדלים מובהקים במספר ניעורי הראש לאורך  o-naiveלבין קבוצת  o-lid+Nsaidsבין קבוצת 

מספר  o-lid+Nsaidsבקבוצת הטיפול , בנוסף. כל שעות המדידה לאחר הסרת ניצני הקרניים

בע שעות לאחר שלוש ואר, ניעורי הראש נמוך באופן מובהק מכל יתר קבוצות הטיפול בשעה

שהטיפול האופטימלי הוא מתן , תיאור זה תואם את השערת המחקר. הסרת ניצני הקרניים

וכן מתן שיכוך הכאבים המשפיע , הרדמה מקומית לאלחוש הכאב בזמן הפרוצדורה ומעט אחריה

 .(Mcmeekan 1998; Stafford & Mellor 2005)כפי שהוצג במחקרים דומים, בשעות הבאות

נערכה השוואה בין כל , על מנת לקבוע איזה טיפול הוא המועדף בהסרת ניצני הקרניים בגיל צעיר

ו דומות לתוצאות שהתקבלו בקבוצות תוצאות אל(. 1איור מספר )הטיפולים של קבוצת גיל זו 

ההרדמה המקומית השפיעה בשעה הראשונה לאחר הסרת ניצני , כלומר. הטיפול הבוגרות

הקרניים ובשעות העוקבות נצפתה עלייה של מספר ניעורי ראש לרמה גבוהה באופן מובהק 

 .בדומה להשערת המחקר, לעומת קבוצות הטיפול האחרות

דף להסרת ניצני הקרניים נערכה השוואה בין הטיפול אשר הניב את על מנת לקבוע את הגיל המוע

כמו כן נערכה השוואה בין קבוצות . מספר ניעורי הראש הנמוך יותר לאורך זמן בכל קבוצת גיל

ישנו הבדל ,  y- controlלקבוצת  o- controlבהשוואה בין קבוצת (. 7איור מספר )הביקורת 

 -וכן בשעות הניסוי העוקבות, אחר הסרת ניצני הקרנייםמובהק במספר ניעורי הראש בשעה של

כלומר רמות גבוהות באופן מובהק בקבוצת הביקורת הבוגרת לעומת הצעירה לאורך כל שעות 

הסבר . נתון זה הינו שונה מזה שהתקבל במדד הקורטיזול בהשוואה בין שתי קבוצות אלו. הניסוי

כי משך הופעת ריכוז , וקרים בעבודה זו גילוהח. לכך עשוי להיות מקושר לממצא בעבודה דומה

במחקר . קורטיזול גבוה בפלזמה הינו קצר ביחס למשך הזמן בו מתבטאות התנהגויות עקה וכאב

ל הומלץ להתייחס למדדי ההתנהגות ככאלה שמשקפים נאמנה יותר את רמת העקה והכאב "הנ

התוצאות תואמות , y-lidל o-lid+Nsaidsבהשוואה בין . (Simonsen et al. 1999)שבעל החיים חווה

שכן מספר ניעורי הראש בשתי קבוצות אלו , את הממצאים במדד הקורטיזול בשעה הראשונה

בשעות הניסוי העוקבות , אולם. y-controlוב   o-controlנמוך באופן מובהק מזה שהתקבל ב 

, o-controlעולה לרמות אשר אינן שונות באופן מובהק מ  y-lidמספר ניעורי הראש בקבוצת 

משמעות תוצאות אלו היא . o-lid+Nsaids -ו  y-controlאולם גבוהות באופן מובהק מקבוצת 

סרת ניצני הקרניים בגיל הבוגר הינה עדיפה ה, כלומר, o-lid+Nsaidsשהטיפול המועדף ביותר הוא 

, אם מסירים את ניצני הקרניים בגיל צעיר, אולם. בתנאי שניתנת הרדמה מקומית ושיכוך כאבים

בעל החיים מראה סימני עקה רבים יותר לאורך זמן אם ניתנת הרדמה מקומית בהשוואה להסרת 

 . ניצני הקרניים ללא התערבות נוספת

 גירוד ראש

נראו מגמות דומות לאלו שנצפו במדד ניעור , בין קבוצות הטיפול במדד התנהגות זה בהשוואה

 .ועל כן לא יפורטו, הראש



18 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר צעדים

הינו גבוה באופן  y-controlבשעה הראשונה לאחר הסרת ניצני קרניים מספר הצעדים בקבוצת 

אים מספר צעדים גבוה בכל קבוצות הטיפול רו(. 8איור )מובהק מהמוצג ביתר קבוצות הטיפול 

קשה לשייך , על כן. כולל בקבוצות הנאיביות בשני הגילאים, בשעה שלאחר הסרת ניצני הקרניים

או התרחשות חיצונית , כגון מתן מזון, ייתכן והיו ערפלנים בשעה זו, ממצאים אלו לניסוי עצמו

יקף נאמנה את אפשרות נוספת היא שמדד הצעדים לא ש. ברפת אשר גרמה לריגוש בעלי החיים

 .כי יתכן והינו מושפע מגורמים נוספים אשר אינם ידועים לנו, רמות העקה והכאב של העגלים

 

 מסקנות

לא ברור לחלוטין האם . תוצאות מחקר זה מראות כי ישנה השפעה לגיל על הסרת ניצני הקרניים

תנהגות הוצגו כאב שכן במדדי הה, מדדי כאב מוצגים על ידי עגלים באופן מוגבר בגיל בוגר יותר

שבו לא נראה ריכוז גבוה באופן , לעומת במדד הפיסיולוגי קורטיזול, ועקה מוגברים בגיל הבוגר

בספרות מתואר כי בגיל צעיר ישנה תגובה מופחתת , כאמור. מובהק בגיל הבוגר לעומת הצעיר

רדמה ימים בביצוע פעולות ממשקיות מכאיבות ללא שיכוך כאבים וה 7-לכאב בגיל צעיר מ

כאשר נבחנה אפשרות של מתן משככי כאבים והרדמה , עם זאת. (Robertson et al. 1994)מקומית

נמצא במחקר זה כי שיכוך כאבים והרדמה מקומית מורידים את רמות הקורטיזול באופן , מקומית

וכן מפחיתים את מספר ניעורי , בהשוואה לכל קבוצות הטיפול האחרות, היעיל ביותר לאורך זמן

 .Stilwell et al)בדומה לנתונים מהספרות, אש באופן היעיל ביותר לאורך זמןהראש וגירודי הר

אשר נבחנו , נמצא כי הצגת ההתנהגויות האחרות המרמזות על עקה וכאב, עם זאת.  (2009

זמן רביצה ומספר מעברים מעמידה לשכיבה לא השתנו במהלך שעות , מספר צעדים -במחקר זה

לכאב ועקה ייתכן שמדדים אלו בעלי קורלציה נמוכה יותר . הניסוי בעקבות הטיפולים השונים

נעשתה עבודה אשר בה נבדקה הקורלציה בין תדירות . ממדדי ההתנהגות האחרים שצוינו לעיל

בעבודה המדוברת נבחנו מדדים אחרים . הצגת מדדי עקה שונים לביצוע הסרת קרניים בעגלים

אולם נמצא שישנם מדדים אשר הוצגו יותר בתגובה לכאב לעומת , מאלו שנבחנו בניסוי זה

 & Graf)שניתן לייחס להם חשיבות גבוהה יותר בשיקוף רמת הכאב שבעל החיים חווהו, אחרים

Senn 1999). דרוש מחקר נוסף על מנת להראות באילו מדדים הקורלציה לכאב הינה גבוהה , על כן

 .יותר ומשקפת נאמנה את רמת הכאב והעקה הנגרמים לחיה

אב הנגרמים ייתכן וישנה חשיבות ארוכת טווח לעקה וכ, הנגרם לבעל החיים המידיבנוסף לכאב 

ולפגוע בצריכת המזון , משוער כי עקה בגיל צעיר עשויה להגדיל את הסיכוי לתחלואה. בגיל צעיר

בעלי חיים לבין כמו כן נמצא קשר בין רווחת . )Newton & O’Connor 3062(ובהתפתחות העגל 

תנובת חלב והיארעות של , ישנה השפעה ישירה על פוריות, כאשר נפגעת רווחת הפרה. יצרנות

על כן ניתן לבחון האם ישנה השפעה לעקה בגיל צעיר על . (Kielland et al. 2010)דלקות עטין

וכן יש לבחון את ההיבט הכלכלי לאורך כל שנות הגידול של העגלים על מנת להבין , מדדים אלו
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את המשמעויות הממשקיות המלאות של הסרת ניצני קרניים עם ובלי הרדמה מקומית ומשככי 

 .כאבים

 

 סיכום

בחנה את ההשפעות של מתן משככי כאבים והרדמה מקומית על כאב ועקה בעגלים  עבודה זו

וכן נבחנה השאלה האם ישנו גיל מועדף לביצוע הפרוצדורה בהתחשב , בהסרת ניצני קרניים

תוצאות המחקר מצביעות שישנה הצדקה לשימוש . במתרחש כיום במשק הבקר לחלב הישראלי

ככל , אי לכך. הסרת ניצני קרניים בעגלות ברפת החלבבמשככי כאבים ובהרדמה מקומית בעת 

ימים אין התוויה למתן  7שכן מתחת לגיל , ימים 8-61הנראה עדיף להסיר את ניצני הקרניים בגיל 

 .שיכוך כאבים

 

 

Summary of Project -3820016 (2016)  

There are several methods for disbudding and dehorning: burning the bud (electricity 

or gas), caustic paste and dehorning. The aims of this study were evaluation of 

appropriate way for disbudding with caustic paste while reducing the pain and 

keeping in mind the calf welfare. At that research, we observed the influence of pain 

relief in two age groups on the level of pain flowing disbudding with caustic paste. 

The first age group (7-14 days) divided in to three sub-groups: the first treated with 

only NSAID (16 calves). The second was treated NSAID and local anesthetic (16 

calves). The third not treated with pain relief (16 calves). In the two age groups was 

naïve (no disbudding) calves (8) measured. To assess the level of pain there 

parameters were evaluate: no. of steps, behavioral video movies and level of cortisol 

in the blood. At the group 0-7day, calves with no pain relief, stepped more than the 

naive. In the older, group 7-14 days, the group that locally anesthetized stepped less in 

the first hour than the other groups. The cortisol level in the blood in the untreated 

group was higher the treated animal in both age groups. Increase in steps indicate 

discomfort that the calf presenting after disbudding. In the morning calf are more 

active but, still, animal that was treated stepped less. From cortisol level reflect that 

the calves treated with NSAID and local anesthetic suffered the less out of all groups 

 

Dr. Honig Hen– Dept. veterinary, Institute of Animal Science, ARO, P.O.B. 6, Bet-

Dagan, 50250, Israel. E. mail: hen@volcani.agri.gov.il 
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