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Summary_____________________________________________________ 16 
Ketosis is an important metabolic syndrome generally appearing in cows at the beginning 17 

of the lactation and in sheep at the end of pregnancy. When the energy requirement is 18 

higher than the energy supplied by food, it is possible that body fats will be broken down in 19 

order to meet the demand for energy. An augmented transition of body fats to energy 20 

production is accompanied with high levels of serum nonesterified fatty acids (NEFA). 21 

When the NEFA concentration exceeds a certain threshold, complete oxidation of fatty 22 

acids via the β-oxidation pathway becomes hindered, and they are redirected to a 23 

secondary pathway of incomplete oxidation, in which they are broken down to ketone 24 

bodies: beta-hydroxybutyric acid (BHBA), acetoacetate, and aceton.  25 

The gold standard diagnostic for sub-clinical ketosis is measurement of BHBA in the 26 

serum or plasma. BHBA serum levels greater than 1.4 mmol/l and 0.8 mmol/l in cows and 27 

sheep respectively, are considered to indicate a state of ketosis.  28 

In order to lower laboratory costs and to provide immediate results after the test, quick 29 

testing "patient-side" diagnostics have been developed. 30 

The objective of this study was to assess the diagnostic performance of Optium Xceed™, 31 

a hand held electronic device for measuring BHBA concentration in blood, in cows and 32 

sheep. Results from the device were compared with serum BHBA measured 33 

photometrically in the laboratory, as gold standard. Additionally, results were compared 34 

with a widely used test for acetoacetate in the urine (Ketostix (™    35 

Results in cows: Ninety-two cows were tested with Optium Xceed™, Ketostix™ and the 36 

gold standard serum test. 37 

Optium Xceed™ and the laboratory BHBA values in cows were greatly correlated (r=0.98, 38 

Pearson correlation coefficient). Additionally, agreement between the two diagnostics was 39 

very high (κ= 0.97, Kappa coefficient). Sensitivity was 100% (CI95%: 1;0.82) and 40 

Specificity was 99% (CI95%:  0.93;1).  41 
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Correlation between Ketostix  ™ results and laboratory BHBA values were moderately 42 

correlated (r= 0.75, Spearman correlation coefficient). Agreement between these two 43 

diagnostics was high (k= 0.77, Kappa coefficient). Ketostix  ™ had a sensitivity of 100% 44 

(CI95%: 0.4;1) and a specificity of 89% (CI 95%: 0.9;1).  45 

Results in sheep: Sixty-one sheep were tested with Optium Xceed™ and the gold 46 

standard serum test. Fifity-six sheep were tested with Ketostix™. Optium Xceed and the 47 

laboratory BHBA values in sheep were greatly correlated (r=0.95, Pearson correlation 48 

coefficient). Additionally, agreement between the two diagnostic was high (k=0.81, Kappa 49 

coefficient). Sensitivity was 91% (Cl95%: 0.77;0.98) and Specificity was 100% (Cl95%: 50 

0.87;1).  51 

Ketostix  ™  results and laboratory BHBA values were high correlated (r=0.87, Spearman 52 

correlation coefficient). Agreement between these two diagnostics was moderate (K=0.67,  53 

Kappa coefficient). Sensitivity was 61% (Cl95%: 0.42;0.78) and specificity was 96% 54 

(Cl95%:  0.80;0.99). 55 

In agreement with previous studies, this study demonstrated that the Optium Xceed™ 56 

gives a good estimate of BHBA blood levels for the diagnosis of ketosis in the cows and 57 

sheep. The device is convenient to use and does not require special knowledge or skills. 58 

The device is suitable for use in large numbers of animals, and can be implemented to 59 

monitor metabolic disease in herds and flocks. To the best of our knowledge, this is the 60 

first study on the use of Optium Xceed™ in cattle and in sheep, in Israel. Results indicate 61 

that it could be an efficient tool for the farm animal practitioner working in the field under 62 

Israeli conditions.           63 

 64 _________________________________________________________תקציר

פרות בתחילת התחלובה ובכבשים בסוף ההריון. דרך כלל בב המופיעקטוזיס הוא סינדרום מטבולי חשוב  65 

 66 על גוף שומני מוגבר של פירוק ייתכן הנצרך, מהמזון המתקבלת מהאנרגיה גבוהה לאנרגיה הדרישה כאשר
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 67 ברמות מלווה אנרגיה יצירת לצורך גוף שומנימוגבר של  ניוד. הגבוהות האנרגיה לדרישות לענות מנת

 68 ייתכן לא, יםמסו סף עובר NEFA-ה ריכוז כאשר. בסרום  nonesterified fatty acids (NEFA) של גבוהות

-beta :קטו לגופי מתפרקות הן שם בכבד משני פירוק לנתיב מופנות והן השומן חומצות של תום עד פירוק 69 

hydroxybutyric acid (BHBA), acetone ,acetoacetateל . ערכי הסף-BHBA  המקובלים בפרות 70 

 71  בהתאמה.0.8mmol/l, -ו1.4mmol/l םהובכבשים 

Gold standard של מדידה הוא קליני-תת קטוזיס לבדיקת BHBA 72 להוזילעל מנת  .בפלסמה או בסרום 

 73 .מהירים בדיקה פותחו אמצעי הבדיקה אחרי מידיות תוצאות ולספק מעבדה עלויות

 Optium 74של האלקטרונית הבדיקה מערכת של הדיאגנוסטיים הביצועים את לבחון: העבודה מטרת

™Xceed של הבדיקה האלקטרונית של השוואה. קטוזיס של לאבחנה ובכבשים בפרות BHBA  בדם מלא 75 

 acetoacetate 76 בדיקת ועם gold standard -כ בסרום BHBA-בדיקת מעבדה באמצעות פוטומטריה ל עם

 77  .לשתן נפוצה מסחרית כימית בדיקה שהיא, Ketostix™-ב

-™ketostix ה ,™Optium Xceed-ה תבחיני באמצעות נבדקופרות תשעים ושתיים : התוצאות בפרות 78 

 79 .של הסרום במעבדה gold standard-ובדיקת ה

 r=0.98, Pearson 80) היה מתאם גבוה BHBA-בדיקות המעבדה לבין ל ™Optium Xceed בין תוצאות ה

correlation coefficient) .גבוהה )הייתה גם מידת ההסכמה בין הבדיקות  ,בנוסףk=0.97, kappa 81 

coefficient).  לOptium Xceed™  ( וסגוליות של 1;0.82: 95%)רווח בר סמך  100%ל רגישות שהייתה 82 

 83  (.1;0.93: 95%)רווח בר סמך  99%

 r=0.75 84) התאמה בינוניתהייתה  BHBA-תוצאות בדיקות המעבדה לל  ™Ketostix-בדיקות התוצאות בין 

(Spearman correlation coefficients  הסכמה בינונית מידת בנוסףו (,k=0.77 Kappa coefficient ( . 85 

)רווח בר סמך  89%( וסגוליות של 1;0.4: 95%)רווח בר סמך  100%רגישות של הייתה ™Ketostix -ל 86 

95% :0.9;1.) 87 

 gold 88-ובדיקת ה ™Optium Xceed-ה תבחיני באמצעות נבדקוכבשים  שישים ואחת: התוצאות בכבשים

standard  באמצעות הנבדקו כבשים  56-ושל הסרום במעבדה ketostix™-. 89 

, (r=0.95 התאמה טובה BHBA-בדיקות המעבדה לתוצאות לו ™Optium Xceedמכשיר תוצאות הל 90 

Pearson correlation coefficient). 0.81) כמו כן גם הסכמה טובה בין הבדיקותk= , 91 
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kappacoefficient).  למכשירOptium Xceed™ 95%)רווח בר סמך  91%רגישות של  הייתה : 92 

 93  (.1;0.87: 95%)רווח בר סמך  100%סגוליות של ו (0.98;0.77

 r=0.87 94 ,) מידת התאמה גבוהה BHBA-בדיקות המעבדה לתוצאות לו ™Ketostix-ת של בדיקות התוצאול

Spearman correlation coefficients) מידת הסכמה בינונית בנוסף (k=0.67, Kappa coefficient (.95 -ל 

Ketostix™  רווח בר סמך  96% של סגוליות( ו0.78;0.42: 95%)רווח בר סמך  61% של רגישותהייתה( 96 

95% :0.80-0.99.) 97 

 98 סיפק Optium Xceed™הידני  האלקטרוני התבחין, שנעשו קודמות בעבודות כמו הנוכחית בעבודה םג

 99 ואינו נוח בו והשימוש מאחר. הבודד החיים בעל ברמת קטוזיס אבחון לצורך בדם BHBA לרמות טוב אומדן

. העדר יאותבר את לנטר ובכך חיים בעלי של גדול מספר באמצעותו לבדוק ניתן, מורכבת מיומנות דורש 100 

 101 ככלי נמצא והוא בבקר ובצאן, בארץ Optium Xceed™ ה מכשיר עם ראשונהה העבודה זוככל הידוע לי, 

 102 .הארץ בתנאי בשדה משק חיות עם בעבודה וטרינרית לקליניקה יעיל

 103 

 104 תוכן עניינים:

  

 מבוא 5-15

 חומרים ושיטות 15-19

 תוצאות 19-25

 דיון 25-28

 הבעת תודה 28

שימת מקורותר 29-34  

  105 
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 106 ________________________________________________מבוא. 1

 107 פרותבקטוזיס  1.1

 108 סימנים ללא בשתן או בחלב ,בדם קטו גופי של גבוה כריכוז מוגדר קליני-תת : קטוזיסהגדרה 1.1.1

ליניים כגון: חוסר ריכוז גבוה של גופי קטו בדם, בשתן או בחלב עם סימנים קקטוזיס קליני מוגדר כ. קליניים 109 

 110 מעל בסרום BHBA ריכוז עם פרות. (Gordon et al., 2013) צואה יבשהו תאבון, אובדן משקל ברור וקיצוני

 111 (.Geishauser et al., 2001; Duffield, 2000) קטוטיותמוגדרות כ mmol/l1.4 של סף ערך

 112 .%60-40 -מגיעה לת קליני קטוזיס ת היארעותבעולם במחקרים ממקומות שונים  :אפידמיולוגיה 1.1.2

גבוהה הקטוזיס התת קלינית רעות יאה. זמון הבדיקה והאוכלוסייה הנבדקתמשתנה בהתאם לת ההיארעות 113 

מבוצעת לקטוזיס הבדיקה  בישראל(. Duffield, 2000) 2-5% שהיא רעות של קטוזיס קלינייאבהרבה מה 114 

המלטה ועד לקבלת אבחנה של  ימים לאחר 5 -המלטה, החל מהאחר שלהראשונה שגרתית הבבדיקה  115 

 116 רצועות טבילה לשתן הבודקות רמות של   ™ketostixבדיקת אברי מין תקינה. הבדיקה מבוצעת באמצעות 

.acetoacetate  משקים שהם נבדקות רק פרות השייכות  משקים שבהם נבדקות כלל הפרות וישנםישנם 117 

, פרות לאחר תקופת יובש ארוכה, פרות עם אחרי היובשולקבוצות סיכון )פרות עם מצב גופני עודף לפני  118 

בעדרים בישראל,  מחלות המלטה( ופרות עם ירידה בתנובת החלב או תנובת חלב נמוכה מהצפוי.  119 

, בהתאמה )נתוני רפואת עדר "החקלאית", 26.1% 16.4% איובבוגרות ה במבכירותהיארעות קטוזיס  120 

 121 בממשק, באופן הבדיקה, ובהרכב ם הבדלייש הבדלים בהיארעות בין משקים הנובעים מ .(2014

 122 .גבוהה יותרהיארעות הקטוזיס  ,יה הנבדקת. במשקים בהם בודקים יותר פרות לקטוזיסיאוכלוסה

 123 מירידה נגרםה שלילי אנרגיה מאזן של תקופה עוברות הפרות רובלאחר ההמלטה : אטיולוגיה 3.1.1

 124 השבועות במהלך ,(Hayirili et al., 2002; Grummer et al., 2004) המלטה לפני המזון בצריכת

 dry matter intake  (DMI) 125 היבש המזון בצריכת והדרגתית מתונה עליהחלה , התחלובה של הראשונים

 126 והצריכה האנרגטיות הדרישות בין התאמה לחוסר גורמיםכל אלה  , החלב בתנובת הדרמטית לעלייה ביחס

 127  (.Grummer 2008) יצור חלביל האנרגטית

 128 עליה כאשר ישנהמתרחשת ברקמת שומן ודרישה גבוהה לגלוקוז  המטבוליזם גבוהרמת : הפתוגנז 4.1.1

במטרה לספק את הדרישות האנרגטיות . הנצרך מהמזון המתקבלת אנרגיהל מעבר לאנרגיה בדרישה 129 

 non esterified fatty acids ,NEFA 130 של גבוהות ברמות מלווהה גוף שומני של מסיבי פירוקמתרחש 
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, BHBA: קטו לגופי ומתפרקות בכבד משני פירוק לנתיב מופנות השומן חומצות מסוים לסף רמעב. בסרום 131 

acetoacetate וacetone- ( (Lean et al.,1992.  132 

 133 

 itric_acid_cycle_with_aconitate_2.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:C 134מקור: 

 citric acid cycle ,krebs cycle ,tricarboxylic acid cycle (cycle (TCA 135: 1איור 
TCA cycle –  .מרכיב עיקרי במטבוליזם של אורגניזמים אירוביים בייצור אנרגיה דרך קטבוליזם של סוכרים, שומנים וחלבונים 136 

( למולקולה oxaloacetateפחמנים ) 4 בת יחד עם מולקולה  acetyl-CoA)פחמנים ) 2 בת לההמסלול מתחיל בהפיכה של מולקו 137 
. הפחמנים 2CO -כ מאבדת שתי קבוצות קרבוקסיל כימיות דרך סידרה של טרנספורמציות Citrate(. Citrateפחמנים ) 6 בת 138 

 139 -ים החימצוניים עוברת באלקטרונים ל. רוב האנרגיה שהופכת זמינה במהלך השלבoxaloacetate-מקורם ב 2CO-שאובדים כ
+NAD  ויוצרתNADH,  למקבל גם אלקטרונים מועבריםQ   ויוצריםQH2 הפחמנים  4. בסוף המעגל המולקולה עם 140 

oxaloacetate אטומי פחמן מחומצנים ל 2 יך.מיוצרת מחדש והמעגל ממש-CO2מועברת לתהליך  , האנרגיה מהריאקציה 141 
. 2QH-בו NADH -ובאלקטרונים ב ((adenosine triphosphate ATP או ((guanosine triphosphate GTP מטבולי אחר ע"י 142 

 ATP 143.ת סינתזת יכול בהמשך לתרום את האלקטרונים שלו בפוספורילציה חימצונית לטוב TCA cycle-שמיוצר ב NADH-ה
הן תוצר של מולקולת   acetyl-CoAמולקולות של  ATP ,NADH3 ,QH2 ,2CO2 .2או  GTPתוצרי סיבוב אחד של המעגל:  144 

או  GTP2אחת:  גלוקוז ממולקולת גלוקוז אחת, כלומר נדרשים שני מעגלים למולקולת גלוקוז. תוצרי שני סיבובים במסלול 145 
ATP2 ,NADH6 ,QH2 ו-CO24. 146 

או זיהומיות בתקופה שלאחר ו/להפרעות מטבוליות  הבדם קשור BHBAעליה בריכוזי : כלכלי נזק 5.1.1 147 

 BHBA 148השפעה שלילית של עליית ריכוזי קיימת (. Dubuc et al., 2010; Suthar et al., 2013ההמלטה )

 Chapinal et al., 149פוריות )ה( וביצועי Chapinal et al., 2012; Duffield et al., 2009על תנובת החלב )

תחלובה להימים הראשונים  30-פרות שסבלו מקטוזיס היו בסיכון גבוה יותר ליציאה מהעדר ב (.2012 150 

(Oetzel 2004בתקופה ש .)151 .מהפרות סובלות ממחלות מטבוליות או זיהומיות 50%אחר המלטה עד ל 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Citric_acid_cycle_with_aconitate_2.svg
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 152 תנובה בוהי געדרי חלב ב(. לכן LeBlanc 2010מהמחלות בפרות חלב ) 75% -כזו מתרחשות  בתקופה

המלטה נחשב למועיל ומומלץ על  אחרלבתקופה ש)קטוזיס והיפוקלצמיה( קליניות -מעקב אחרי מחלות תת 153 

מתבצע ברוב הרפתות בארץ כחלק מעקב זה  (.Oetzel 2004; LeBlanc 2010ידי מספר חוקרים ) 154 

 155 לבדוק נוהגיםה ויש הפרות כלל את לבדוק הנוהגים רופאים ישנם מהבדיקה השגרתית שלאחר ההמלטה.

 156 שלהן החלב שתנובת ופרות החלב בייצור ירידה המראות פרותכגון,  ,סיכון לקבוצות כותיהשי אלה את רק

 157 .המצופה במידה עולה אינה

)דלקות  מחלות זיהומיותעם  ירודההתמודדות קבות בע כלכליים פסדיםהל הובילל יכול קליני-תת קטוזיס 158 

הפסדים , Hammon et al., 2006)) וי של מערכת החיסוןעקב תפקוד לק דלקות רחם ואחרות( ,עטין 159 

 160 , יציאה מהעדרכבד שומני, קיבה היסט :כגון אחרות למחלות סיכון, הפוריות בביצועי פגיעה ,חלבה בתנובת

 161  לאבחון וטיפול מוקדם.כלכלית ישנה משמעות לכן  .(McArt et al., 2011; McArt et al., 2012) ומוות

 162 או בסרום BHBA של מדידה הוא קליני-תת קטוזיס לבדיקת gold standard -ה: בחוןדרכי א 6.1.1

קליני -רוב המקרים של קטוזיס תת(. Duffield, 2000; LeBlanc et al., 2010; Oetzel, 2004) בפלסמה 163 

 Duffield et al., 2009; 164ועד שבועיים לאחר ההמלטה ) (McArt et al., 2011) השלישייום המתרחשים מ

McArt et al., 2011 .)ערכי סף של ריכוזי BHBA  שדווחו בספרות כבעלי השלכות על יצרנות ועל מחלות 165 

 166 -מתייחסים ל החוקרים רובכש 1.6mmol/l-ל 0.9mmol/lשלאחר ההמלטה נעים בטווח שבין 

1.4mmol/l( כערך הסףLeBlanc et al., 2005; Walsh et al., 2007; Duffield et al., 2009; Ospina 167 

et al., 2010; Chapinal et al., 2011; Seifi et al., 2011; Roberts et al., 2012). 168 

 169 לממשק מעקב וככלי העדר בריאות תבהערכ, הבודדת פרהב קטוזיסון באבח יעילה BHBA של מדידה

 170 קירור, סרכזת  ,דם דגימת :ודורשת במעבדה ספציפי בציוד תלויה BHBA של הכמותית ההגדרה. ההזנה

 171 עלויות תלהוזל פותחו מהירים בדיקה אמצעי. למעבדה הדגימה תושליח הסרום או הדם ותאדוגמ של

 172  :מספר אמצעי אבחון קטוזיס נמצאים בשימוש כיום  .הבדיקה אחרי מידיות תוצאות לקבלתו מעבדה

  לשתן לאצטואצטט רצועות טבילהKetosix™ strip (Bayer, Leverkusen, Germany)  173 78%עם 

 sodium 174על ריאקציה בין  הן מבוססות .Carrier et al., 2004)) ותסגולי 96%-רגישות ו

nitroprusside ו-acetoacetate  ובמידה מועטה גם עם(acetonשגורמת ל )175 הבדיקה. הצבע שינוי 

 176 . הנבדק בחומר קטו גופי לרמות פרופורציונלי הצבע ששינוי בגלל למחצה כמותית להיעשות יכולה
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 177 יעיל כלי נההי שהבדיקהמוסכם  .למחקר וממחקר לבדיקה יקהמבד משתנות הבדיקה תכונות

 178 (.Carrier et al., 2004) העדר בריאות מניטור וכחלק הבודדת בפרה ת קטוזיס תת קלינילאבחנ

 Ketocheck™ (Great State Animal Health )רגישות ו 41%אצטואצטט בחלב עם  תבדיק- 179 

 180 מאחרבחלב  סומטיים תאים לנוכחות בדיקה לבצע צורך יש .Carrier et al., 2004)) סגוליות 99%

 false positive ((Carrier et al., 2004. 181 לתוצאת להביא יכולה גבוהה ורמה

 KetoTest™ (Elanco) בדיקה ל-BHBA  בחלב בערך סף שלμmol/l100  רגישות וסגוליות בטווח 182 

 Carrier et al., 2004. 183)בהתאמה ) 76-96%ובין  73-80%שבין 

 Precision Xtra™ Meter ((Abbott Laboratories  תבחין ידני אלקטרוני הומני המיועד לבדיקת 184 

 185 98-100%-ו 94-98%וסגוליות בטווח  98-100%-ו 85-96%רגישות בטווח  ,BHBA-דם מלא ל

 Iwersen et al., 2009; Voyvoda and 186) בדם BHBAשל  1.4mmol/l-ו 1.2mmol/lבערכי סף של 

(Erdogan, 2010. Optium Xceed™ ו- Precision Xtra™ 187 באירופה שוניםמסחריים  שמות הם 

 188 .מכשיר לאותו ב"ובארה

( Baird et al., 1974; Hibbitt et al., 1979) מוזכרות המלצות למניעהבמספר מחקרים  :מניעה 7.1.1 189 

 190 :(Lean et al., 1992)הרשימה בסקירה אחת רוכזה 

 להכיל כמות  יםשיכולמאיכות גרועה  תחמיציםמ ,לטה(בתקופת המעבר )הכנה ואחרי המ ,הימנעות 191 

 192 .חומצה בוטיריתגדולה של 

 193 מניעת מצב גופני עודף ומניעת ירידה קיצונית במצב הגופני. ,ניטור מצב גופני 

  בכמות המקסימלית שתבטיח את בריאות הפרה  ,חומצה פרופיוניתל חומרי מוצאמכילה המנה מתן 194 

 195 ויחד עם זאת תהייה כלכלית. 

 של מתאימה אדפטציה על להקפיד יש  ,שבועות לפני ההמלטה 3-כשל תקופה  ,פת ההכנהבתקו 196 

 197 . החולבות תמניתווספו לכרס לרמות המזונות המרוכזים שית המיקרואורגניזמים ביאוכלוס

   שמירה על נורמות נכונות שלnetural detergent fiber (NDF) כללי וNDF 198 ממזון גס 

 199 ורך סיב אפקטיבי אבל מונע ברור מזון.קיצוץ מזון מושכל השומר על א 

   יבש מזון צריכתשמירה על (DMI) ממשק הזנה הכולל חלוקת בליל טרי באבוס דרך : רביתימ 200 

בחלוקות קבועות במהלך היממה, בשעות המתואמות עם הרגלי רעיה, שהן גם השעות הפחות ) 201 
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לאפשר התנהגות אכילה  בכדי , מניעת צפיפות באבוס(חמות במהלך היום, שעות הזריחה והשקיעה 202 

 203 .בו זמניתגישה לאבוס תהיה הפרות בקבוצה  כך שלכללטבעית 

 204  , זמינות וטמפרטורה מתאימים.אספקת מי שתייה בכמות 

   205 . בהזנה שינויים פתאומייםהימנעות מ 

  206 . בחומר יבש 16-18%רמות חלבון של 

 רמות ויטמינים ומינרלים בהתאם להמלצות ה-NRC. 207 

 208  טיפול מניעתי.הגשת וכון בעלי חיים בסי זיהוי 

  ,שומנים( תוספי מזוןNiacin,תפרופיונאסודיום  , יונופורים)209 ., כולין 

המקובל ברפת החלב הישראלית כולל לרוב מתן גלוקוז תוך ורידי, הזרקה תוך  הטיפול :טיפול 8.1.1 210 

 211 אחד או"ל הנ מריםהחו של שילובים יתכנו. גליקול פרופילןסטרואידים והגמעה של גלוקוקורטיקושרירית של 

 212 והחלטת הרופא המטפל. הקטוזיס, תלוי רמת מהם

  האחת ספיגה ישירה כשפרופילן גליקול מגיע לכרס קימות שתי אפשרויות,  –פרופילן גליקול 213 

נספג ישירות, ה(. פרופילן Nielsen and Ingvartsen, 2004) לחומצה פרופיוניתוהשנייה שינוי  214 

חומצה גלוקונאוגנזה. המגביר את  acetyl CoAה של אוקסידצי מעלה TCA cycle-נכנס ל 215 

 Studer et al., 216שחרור אינסולין ) תעודדמלשמש לגלוקונאוגנזה ו המפרופילן גליקול יכולפרופיונית 

נשאר אינסולין ה ,מתן הפרופילן גליקולמדקות  15עליה מובהקת של אינסולין תוך  נצפתה .(1993 217 

 218 פרוק בהפחתת עוזרת אינסוליןב יהיהעל .Studer et al., 1993))גבוה לפחות לשעתיים לאחר מכן 

תוספי  פותחו  פרופילן גליקול,ב הגמעותנדרש לבכח האדם ה בכדי לחסוךהקטו.  גופי וייצור השומן 219 

מוצרים אלה מתן תיות בי. הבעיNielsen and Ingvartsen, 2004)) על בסיס פרופילן גליקול מזון 220 

 221 ,אינסוליןרמות החדה ב, לא מתרחשת עליה במנה בודדת שבשונה מהגמעה , היא כתוספי מזון

ההגשה המתמשכת של . (Nielsen and Ingvartsen, 2004לאורך היום )נמשכת הצריכה ו מאחר 222 

 Nielsen and 223) חומצה פרופיוניתרופילן גליקול משנה את הסביבה בכרס להעדפת ייצור פ

Ingvartsen, 2004) 300. מתן דרך הפה שלml קול לפרות עם קטוזיס תת קליני פרופילן גלי 224 

לפתור את  1.5, סיכוי של פי 50%-את סיכוין לפתח קטוזיס קליני ב הורידבהשוואה לפרות ביקורת,  225 

, הוריד את סיכוין 40%-ב היסט קיבה לשמאל בעיית הקטוזיס התת קליני, הוריד את סיכוין לפתח 226 
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, וסיכוין להתעבר מהזרעה (DIM) days in milkהימים הראשונים בתחלובה  30-לצאת מהעדר ב 227 

משפר קטוזיס, בריאות כ(. הטיפול היחיד שהוכח McArt et al., 2012) 30%-ראשונה היה גבוה ב 228 

 229 (. McArt et al., 2012; Duffield, 2000הפרה ויצרנות הוא מתן פומי של פרופילן גליקול )

  500בקבוק של  –דקסטרוזml  רמות הגלוקוז  אחר המתן. מיד לבמתן תוך וורידי 50%בריכוז של 230 

 Sakai 231מהנורמלי ולאחר כשעתיים רמת הגלוקוז בדם חוזרת לרמה שלפני המתן ) 8פי עולות לבדם 

et al., 1996).  232 15תוך  12ברמות אינסולין ושל פי  5העליה בגלוקוז מביאה לעליה מידית של פי 

אלקטרוליטים, יכול להוביל מפונה דרך הכליה וגורם להגברת הפרשת  ,מנוצל אינודקות. הגלוקוז ש 233 

כתוצאה ממתן הגלוקוז  BHBA-(. הירידה בWagner et al., 2010לחוסר איזון אלקטרוליטים ) 234 

בכדי לשמר את אחרים הטיפול או לשלב עם טיפולים על שעות, יש צורך לחזור  24<נמשכת  235 

ים בספרות פקוד לא תקין של אבומזום, ישנם דיווחתעלולה להביא לעליה ברמות הגלוקוז האפקט.  236 

נמצא  היסט קיבה לשמאלאבומזום ושעל כך שרמות גבוהות של גלוקוז מורידות תנועתיות של  237 

. בכל מקרה אפקט Sahinduran and Abay, 2006; Zadnik, 2003)בקורלציה להיפרגליצמיה ) 238 

 239 של בקבוק אחד לא נצפה.תוך ורידי כזה לאחר מתן 

  לגרום להיפרגליצמיה ) יכולתםזיס בשל ומשמשים לטיפול בקט –גלוקוקורטיקוסטרואידיםHerdt 240 

and Emery, 1992 )מאגרי שומן ניצול מאפשרים ו אינסוליןה תהשפע סטרואידים חוסמים אתה 241 

 Jorristma et 242סמטזון )דקשעות אחרי הזרקה של  48וחלבון. ריכוזי גלוקוז ואינסולין עולים בפלסמה 

al., 2004.)  מדכאים את פעילות מערכת החיסון גםסטרואידים מלבד ההשפעה הרצויה (Gordon 243 

et al., 2013). 244 

  סבילות מטבען בעלות פרות חלב בתחילת התחלובה, –אינסולין ( לאינסוליןBauman, 2000.)  245 

פרות  כמות גדולה של חלב בתקופה של מאזן אנרגיה שלילי.ר ויצימאפשרת לפרות החלב זו  תכונה 246 

(. Sakai et al., 1996ולין בהשוואה לפרות ללא קטוזיס )עם קטוזיס מראות עליה בסבילות לאינס 247 

אינסולין משמש לטיפול בקטוזיס בשל התכונות האנבוליות שלו: מפחית פירוק שומן, מעלה סינתזה  248 

אלה מסייעים בהפחתת רמת גופי הקטו בדם , של שומן ומעלה שימוש בגופי קטו כמקור אנרגיה 249 

(Hayirli, 2006)בנוסף מחירו  במתן אינסולין כחלק מטיפול בקטוזיסכים תומה . יש מעט דיווחים 250 
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באינסולין טיפול . יתכן ויש יתרון מסוים לGordon et al., 2013)) בו מונע שימוש נרחבהגבוה  251 

 252 (.Hayirli, 2006כבד שומני )מערבים האלו בעיקר  שאינם מגיבים לטיפול אחר,מקרים ב

 ויטמיןB12  תרכובות זרחןו Cyanocobalamin  צורה של ויטמין((B12  משמש כתוספת לטיפול 253 

גלוקונאוגנזה על ידי  יגביר B12שמתן ויטמין היא בגלוקונאוגנזה. ההשערה  ובקטוזיס בגלל תפקיד 254 

 255 פקטור-הוא קו B12. ויטמין methylmalonyl-coenzyme A (CoA) mutaseהפעילות של  הגברת

, האנרגיה יכולה להיות ת הפעילות(. עם העלאKennedy et al., 1990) TCA cycle-חשוב ב 256 

בשל  , ניתן, מקור זרחן אורגניButaphosphanגלוקונאוגנזה. גביר ולה תר יעילותמיוצרת בי 257 

מסלול בשלבים רבים של (. זרחן נדרש Rolin et al., 2010התפקיד המשוער בגלוקונאוגנזה ) 258 

לא  .(1)איור  ך המעגלם לעבור פוספורילציה להמשהגלוקונאוגנזה, מאחר וכל המרכיבים צריכי 259 

 butaphosphan-cyanocobalamin 260ברור אם הצורה הזו של זרחן זמינה לבעלי החיים. שילוב של 

 261 ןיתכן ויוכיח יעילות בטיפול בקטוזיס בעתיד, השפעה על תנובת חלב, יציאה מהעדר והסיכו

טיפול בקטוזיס לבחומרים אלה שימוש שיגרתי ב התומכים . אין מספיק דיווחיםולתחלואה טרם הוכח 262 

(Gordon et al., 2013) .  263 

  תוצאות טובות יותר )מביא ל מחקרים מראים ששילוב בין טיפולים –שילוב של טיפוליםGordon et 264 

al., 2013.) 265 

 266 קטוזיס בכבשים 1.2

 267 המטבוליות ההפרעות אחת היא( קטוזיס או התאומים מחלת, היפרקטונמיה) הריון רעלת :הגדרה 1.2.1

ון במעלי גירה קטנים. בספרות ניתן למצוא ערכי סף שונים להיפרקטונמיה על פי ריכוז בהרי הנפוצות 268 

BHBA :1.6 בסרוםmmol/l (Pichler 2014 ,)0.8mmol/l (Panousis et al., 2011; Hornig et al., 269 

2013; Doré et al., 2013) כבשים עם רמות .BHBA  0.8מעל הערך שלmmol/l ן עם סיכון גבוה יותר ה 270 

הן עם סיכון  1.1mmol/lמעל ערך סף של  BHBAלפתח קטוזיס וכבשים שנושאות הריון רב עוברי עם רמות  271 

 272  .(Brozos et al., 2011גבוה יותר לפתח קטוזיס )

: המצב שכיח בסוף ההריון, בעיקר בארבעת השבועות האחרונים שלפני ההמלטה. אפידמיולוגיה 1.2.2 273 

 274 75% בכבשים. המלטה אחרי ראשונים בשבועות מופיעים המקרים רב, תנובהגבוהות  בותחול בעיזים

 Moallem et al., 2012; 275נפגעות נושאות מספר רב של עוברים )ההכבשים . ההמלטה לפני הם מהמקרים
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Brozos et al., 2011)< (. גורמי 4( או שמנות )מצב גופני <5, בסקאלה של 2, כבשים רזות )מצב גופני 276 

 277 יכון ברמת הפרט: גיל, מצב שיניים רעוע, צליעות ומחלות אחרות. ס

 Brozos et 278)גורמי סיכון ברמת הממשק בעדר: מקום באבוס, הגנה מתנאי מזג האוויר והזנה מאיכות ירודה 

al., 2011.) ( זיווגי קרובים הם בסיכון גבוה יותר לפתח הפרעה מטבוליתMoallem et al., 2012 .) 279 

המחלה מאופיינת בהתפתחות פגיעה עצבית מסוג אנצפלופתיה היפוגליצמית.  :קלינייםסימנים  1.2.3 280 

 Menzies and Bailey, 281) תרדמתואנורקסיה, דיכאון, סימנים נוירולוגיים ועיוורון ובעקבותיהם רביצה 

 Brozos et al., 282(. הסימנים בפתולוגיה קלינית הם היפוגליצמיה, היפוקטונמיה והיפוקטונוריה )1997

2011). 283 

כאשר ישנה עליה בדרישות התזונתיות של העובר, השלייה והרחם המחלה מתרחשת  :פתוגנזה 1.2.4 284 

לאנרגיה ובניה של רקמות  ,לגלוקוז וחומצות אמינו ,במהלך סוף ההריון. הדרישות התזונתיות של העוברים 285 

מתקיים הריון רב עוברי.  כאשר המזון הוא באיכות ירודה או כאשר עולות על יכולת האם לצרוך מזון בעיקר 286 

הרחבה בתת פרק  פורט ביתרהנושא (. Lean, 2011לעובר )חומרי מזון העברת יכולת להגביל אין לאם  287 

 288 .פרותעל הפתוגנזה ב( 1.1.4)

בעדרי כבשים שונים במהלך התקופה שלפני,  %10-5: אובדן כבשים )מוות( בממוצע של נזק כלכלי 1.2.5 289 

 hindson and 290הנפוצות הן: דיסטוקיה ומחלות מטבוליות של סוף ההריון )במהלך ואחרי ההמלטה. הסיבות 

(Winter 1990 .מהצאן שנפגע  80% ל יכול להגיע עד התמותה שיעור(Mavrogianni and Brozos 291 

2008.) 292 

בפלסמה, היפרקטונמיה, קטונוריה. חוסר איזון  NEFA-היפוגליצמיה, עליה ב :דרכי אבחון 1.2.6 293 

. Brozos et al., 2011)עם אצידוזיס, כשל כליה, נזק שרירי ועליה בקריאטינין ) אלקטרוליטים שנקשר 294 

 295 פרות.בבדיקה על אמצעי  (1.1.6) מפורט ביתר הרחבה בתת הפרקאמצעי בדיקה 

במקרי תמותה בנתיחה שלאחר המוות יהיה בדרך כלל כבד שומני, בדרך כלל יותר מעובר אחד, למרות  296 

מאגרי שומן גוף: כליות, לב ובלוטת  ,נים של מטבוליזם מוגבר של שומןשיתכן גם עובר אחד גדול. סימ 297 

 298 (.Lean 2011מראים סימנים של הסננה שומנית )האדרנל 

 299 (Brozos et al., 2011) מניעה: 1.2.7
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  אספקה של חומר יבש עם אנרגיה מספיקה יחד עם חלבון, מינרלים וויטמינים שיענו על הצרכים 300 

 301 התזונתיים.

 302 יהוי מספר העובריםבדיקות הריון וז 

  מזון מותאם לפרטים שנושאים הריון רב עוברי. קבוצות הזנה בהתאם למצב הגופני, לשלב בהריון 303 

 304 ולמספר העוברים. ההזנה בסוף ההריון צריכה להיות מבוססת על גרעינים ושחת מאיכות גבוהה. 

 .305 מניעה ו/או טיפול כנגד טפילים ברמת העדר 

 .306 מניעת השמנה במהלך ההריון 

 307 7-3טובה והתוצאה היא מוות אינה  ,לבעלי חיים רובצים ,טיפול הפרוגנוזהגם כשמתבצע  טיפול: 81.2.

ב המקרים כאשר הכבשים מאובחנות בעודן אמבולטוריות ועם סימנים קליניים וימים מתחילת רביצה. בר 308 

והסרה של  קלים, הפרוגנוזה טובה. הטיפול מתבסס על שני עקרונות עיקריים של מתן מקורות לאנרגיה 309 

 Brozos et al., 310גורמים המעלים צריכה אנרגטית. הטיפול צריך שיתאים לחומרת הסימנים הקליניים )

2011:) 311 

  גלוקגניים על ידי מתן של גלוקוז או דקסטרוז במתן תוך ורידי ומתן של חומרי מוצא העלאת אספקת 312 

 60ml/animal 313 ם, גליצרולפעמים ביו 600mg/ml 60ml ,2-3  פרפרציות דרך הפה: פרופילן גליקול 

. כמויות גדולות Brozos et al.,2011), מולסות נוזליות )תפרופיונאימים, סודיום  3-6פעמיים ביום ל 314 

מהחומרים הללו יכולים לגרום להפרעה בפעילות המיקרופלורה של הכרס שתגרום לאצידוזיס  315 

הגלוקגניים  מרי המוצאחובבכרס. נמצא שמתן תמיסות של דקסטרוז ואלקטרוליטים למשך הטיפול  316 

 317 (.Buswell et al., 1986הועיל )

  תיקון מאזן אלקטרוליטים והתייבשות על ידי שימוש בקלציום בורגלוקונאט ונוזלים במתן תוך ורידי 318 

 319 (. Lean, 2011שמכילים גלוקוז או דקסטרוז )

 ה ניתנת לביצוע המלט השרייתגם  ,אנדוגניים גלוקוגניים חומרי מוצא של רמתם העלאתבנוסף ל 320 

מתן של סטרואידים  .ספסיס( במצבי מומלץ בגלוקוקורטיקוסטרואידים )לא שימוש ידי בכבשים על 321 

(15mg  ,10דקסמטזוןmg  יוביל להמלטה תוך 2.5בטאמטזון או )שעות  40-45 פלומטזון 322 

(Ingoldby, 2001 .) 323 
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 324 הפרוגנוזה האלו םבמקרי. קיסרי ניתוח באמצעות מתקדמים בשלבים במחלה העובר של הוצאה 

 325 וכבר מתים ים/העובר כאשר יותר עוד ונמוך 60% על עולה אינו השרידות שיעור. נמוכה כלל בדרך

 326 (Scott, 1989) אוטוליזה עברו

 327 .מאחר והפרוגנוזה במצבים החמורים אינה טובה יש לשקול המתת חסד במקרים מסוימים 

 ( טיפול הורמונלי: סטרואידים אנבוליים, אינסולין(Rook 2000 ,recombinant bovine 328 

somatotropin (Andrews, 1998.) 329 

  חומרים מסוגnon steroidal anti-inflammatory drugs  כגוןFlunixin meglumine  כחלק 330 

 Zamir et al., 2009  331)מהטיפול התומך )

 332 עדליכול להגיע  התמותה ששיעור צריך להתייחס בטיפול ובמניעה לכל העדר מאחר מהמקרים, בהרבה

 333 הסיכוי את מעלה ומדויקת מוקדמת אבחנה(. Mavrogianni and Brozos 2008)מהצאן שנפגע  80%

 334  (.Brozos et al., 2011) ולמניעה הטיפול להצלחת, עוקבים טיפולים למתן

 335 מכשירי ניטור אלקטרונים ידניים 1.3

 Guerci et al., 336) סכרת טורלני רחבנ בשימוש נמצאות ידניות אלקטרוניות בדיקה מערכות, הומנית ברפואה

 BHBA  Medisense Precision) 337של  הומני במכשיר אלקטרונית מדידה של ראשון מדיווח תוצאות(. 2005

Abbott, Abingdon, UK )גבוהה בקורלציה נמצאו חלב בפרות (r=0.99 )ריכוז עם BHBA 338 שנבדק 

 339 חלב בפרות קליני-תת קטוזיס של לבדיקה מתאימהנמצאה  הבדיקה( (gold standard בספקטרופוטומטר

(Jeppesen et al., 2006.) 340 

 341 אינו והתאמה כיול ללא בשדה משק חיות של וטרינרית בקליניקה הומניים לצרכים המיועד במכשיר שימוש

 342 בדרך. אנזימטית ריאקציה על מבוססת הבדיקה ברצועת המתרחשת הכימית הריאקציה. בכך מה של דבר

 343 המכשיר אצלם, אדם בבני לשימוש פותח האלקטרוני התבחין. טמפרטורה ותתלוי אנזימטיות ריאקציות כלל

 344 של בטמפרטורה אדם בני בין השונות בנוסף, חדרה בטמפרטורת בולר מאוחסנים הבדיקה ורצועות עצמו

 345 האחסון תנאי משק בחיות. גדולה אינה הבדיקה רצועת גבי על, הדקירה לאחר ישירות המונחת, דם טיפת

 346 על להשפיע ועלולים חם ובקיץ קר בחורף קיצוני באופן שונים, הבדיקה ורצועות כשירהמ של האפשריים

 347 בין של טמפרטורות בטווח הבדיקה ורצועות המכשיר של האחסון שלתנאי דווח. הבדיקה ותוצאות איכות
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⁰32c⁰-5c ,ל בהשוואה הבדיקה תוצאות על השפעה הייתה לא-gold standard .348 הדם של לטמפרטורה 

 349 (.Iwersen et al., 2013) הבדיקה תוצאות על גדולה השפעה הייתה טמפרטורות טווח אותוב הנדגם

 350 הבדיקה מערכת של השימוש ומהירות נוחות ואת הדיאגנוסטיים הביצועים את לבחון :העבודה מטרת 1.4

 351 הבדיקה של השוואה. ובכבשים לאבחנה של קטוזיס בפרות™Optium Xceed של  האלקטרונית

-ב acetoacetateבדיקת  ועם gold standard -כ בסרום BHBA בדם מלא עם BHBA של האלקטרונית 352 

ketostix™ ,ביצועים אבחוניים טובים ונוחות  .נרחב בה שהשימוש לשתן מסחרית כימית בדיקה שהיא 353 

 354 שימוש בתנאי שדה יאפשרו:

כאמצעי כשיר שימוש במ. ב .קטוזיס לאבחון המלטה לפני צאן ובדיקת המלטה אחרי פרות . בדיקתא 355 

להערכת יעילותם של מנות הזנה ותוספי מזון. )כיום בארץ הבדיקה הנפוצה והמקובלת היא באמצעות  356 

ketostix™ ,357 מזון ותוספי הזנה מנות להעריך את יעילותן של מאפשרלא  שנותנת תוצאה כמותית למחצה 

 358 שבה משמעותית התקופ ההמלטה. שלאחר והתקופה ההכנה תקופת את הכוללת תקופה המעבר, בתקופת

. בדיקה ברמת העדר, ג. נמוכה( מזון צריכת עם יחד גדולים אנרגטיים צרכים: מאוד רגישים בעלי החיים 359 

האנרגטי  למצב הערכה לתת ותוכל יתכן המספרית והתוצאה פרטים יותר של בדיקת מאפשרת דם דגימת 360 

 361    .הן ברמת העדר והן ברמת הפרט הבודד

מבוצעת על ידי חסימה של הפה והאף  בכבשים שתן . בדיקתאבדיקת שתן: היתרונות בבדיקת דם על פני  362 

 363 דם דגימת של הכבשה באמצעות כף היד, כאשר נמנעת מהכבשה הנשימה מופעל רפלקס של מתן שתן.

 364 הדיגום בתהליך למחלה שמתווסף סטרס נעימות, מניעת אי פחות וגורמת יותר פשוטה שתן דגימת במקום

 365 להן אין כשכבר גם שתןשאינן נותנות  מכיוון זו בדרך לדגום ניתן שלא פרטים נםיש בנוסף. כיום המקובל

.  השתן  לדרכי זיהומים החדרתל עלולה לגרום המלטה אחרילדגימת שתן  קטטר החדרת . בפרותב. אויר 366 

 367     .מההמלטה כתוצאההבושת והנרתיק הכואבים  באזורגירוי נוסף  מונעתבדיקת דם 

בפרות  -™Optium Xceedתה בארץ עבודה על הערכה של השימוש במכשיר הככל הידוע לי, לא נעש 368 

 369 וכבשים. 

 370 ____ :ושיטות חומרים. 2

 371 מזו שונה מטרה באוכלוסיית שימושו את לתקף מנת על תבחין של ביצועיו לאומדן מחקר – המחקר מערך

 372 .היצרן ידי על לו שהוגדרה
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 373 במשקים, ההמלטה לאחר 15 יום עד 2 ביום, ההראשונ הקלינית לבדיקה שהגיעו פרות :אוכלוסייה 2.1

 374 .שונים במשקים ההמלטה לפני שונים וכבשים כשבועיים

 375 .1994על פי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(  הניסוי בוצע באישור אתי כנדרש

 376 :דגימות ומעבדה 2.2

 377 :הדגימותאיסוף  2.2.1

 378 נשימה מניעת י"ע בכבשים. השתן חיתלשלפו הנרתיק חד פעמי דרך קטטר באמצעות בפרות: שתן 

 379 .להשתנה לגרום בניסיון

 380  .וגולרי'הג הוריד – כבשים. הזנב עורק/וריד – פרות: לפוטומטריה דם 

 ל דם Optium Xceed™ הוריד נוקב  .גולרי'הג הוריד – כבשים. הזנב עורקאו  וריד – פרות 381 

טוזיס )המכשיר מתאים גם רצועת בדיקה לק הוכנסהבאמצעות מחט. למכשיר הידני האלקטרוני  382 

 383 הגיעדם, כאשר הבטיפת נגע לבדיקה של גלוקוז באמצעות רצועות שונות(,  קצה רצועת הבדיקה 

 384  .הספירה חיווי לתחילתופיע הועל גבי המסך  צליל השמיע, המכשיר רצועהל (1.5μ)מספיק דם 

 385 שעה.התאריך והבליווי תוצאה על גבי המסך ופיעה השניות  10תוך 

 386 שהקורלציה ם המכשיר מיועד לבדיקה של דם מוריד פריפרי. בעבודה קודמת שנעשתה דווחבבני אד

 387 האוזן ווריד וגולרי'הג בדם מלא באמצעות המכשיר אלקטרוני מהוריד BHBAשל  מדידה בכבשים בין

באופן  .(Pichler et al., 2012בהתאמה ) 89.1%-ו 93.9% טובה הייתה gold standard-בהשוואה ל 388 

 389                                                     תן לבדוק גם דם מוריד האוזן.מעשי ני

 390 :מותיבדג טיפול 2.2.2

 במקום באמצעות  נבדק השתןKetostix™ strip  של חברתBayer. 391 

 בעל החיים מספר צוינו מבחנה כל גבי כשעל(, אדום פקק) סרום במבחנות נאסף: לפוטומטריה דם , 392 

 393 הביקור בתום. הרופא ביקור סוף עד קרח עם לצידנית הוכנסו המבחנות, המשק םוש הדיגום תאריך

 394 הסרכוז לאחר. הדיגום לאחר משעה יאוחר לא( דקות 10 למשך סל"ד 3,000) סורכזו המבחנות

 395 שלא לתקופה -80⁰c -ב במקפיא נשמרו הדגימות. למקפיא להגעתן עד הקרח עם לצידנית הוחזרו

בית בולמעבדתו של פרופ' עוזי מועלם  נהלל,ב "מעבדות חי משק" דתלמעב והועברו שנה על עלתה 396 

של חברת  RANBUTהבדיקות נבדקו בערכה מסחרית  .בסרום BHBA דגן לאנאליזת 397 
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RANDOX® שיטה אנזימטית קינטית המיועדת למדידה של רמות של ,D-3-hydroxybutyrate 398 

 acetoacetate- 399ל D-3-hydroxybutyrateבסרום או פלסמה. השיטה מבוססת על אוקסידציה של 

במהלך  NAD+. צימוד של הקופקטור hydroxybutyrate dehydrogenase-3על ידי האנזים  400 

בהתאמה. השינוי בבליעה האופטית  NADHהריאקציה גורם לירידה בריכוזו לעליה בריכוז של  401 

 D-3-hydroxybutyrate . 402שנגרם מכך נמצא בקורלציה ישירה עם ריכוזי

                                        

             
                       403 

 בתבחין הידני האלקטרוני דם Optium Xceed™ 404 .במקום נבדק 

 Excel.  405 לתוכנת למחשב הוקלדו בשדה מהבדיקות ותוצאות המעבדה של התוצאות

 406 :ניתוח סטטיסטי 3.2

 407  .המתאימים והגרפים שכיחות טבלאות בעזרת שנמדדו המשתנים כל של תיאורית בוצעה סטטיסטיקה

 408 9.4גירסה  SASכל החישובים בוצעו באמצעות תוכנת 

 409 :נדרש מינימאלי מדגם גודל חישוב

Gold standard :ל סרום בדיקת BHBA (פוטומטריה .)1.4 מעל בפרות חושב חיובי ערךmmol/l.  ערך 410 

 0.8mmol/l. 411חיובי בכבשים חושב מעל 

 412 .85% לפחות של רגישות". רגישות" התכונה על נעשה החישוב

 413 .30% המלטה אחרי בפרות קטוזיס הימצאות,       ,10% סמך בר רווח

 414 : השתמשתי בה הנוסחה

         
        

  
 

 415       כאשר  נורמאלית סטנדרטית התפלגות ערך זה Z, שגוי שלילי זה FN, אמיתי חיובי זה TP כאשר

SN ו רגישות זה W 416 .סמך בר רווח זה 

     
  

          
 

 417 .הימצאות זה prevalence-ו הנדרש המדגם גודל זה N כאשר
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 418 על. דגימות 70-צורך בכיש , שהיא סיבה מכל שמישות בלתי דגימות על 10% בתוספת, ל"הנ מהחישוב

 419 61 -לפרות ו בדיקות 92 נערכו ביעילות איתו לעבוד וללמוד במכשיר השימוש על להתאמן ניתן השיהי מנת

 420 .בדיקות לכבשים

 421 בסרום BHBA בדיקת הוא gold standard-ה כאשר וחושב ™Optium Xceed -ה תבחין וסגוליות רגישות

 422 שני בין להסכמה Kappa מבחן ביצענו, כן-כמו. l/mmol1.4 מעל BHBA ברמות, פוטומטריה בעזרת

 Ketostix. 423™ -ב השתן בדיקת לבין ™Optium Xceed-ה ובין התבחינים

 424  :חישובים שבוצעו 2.4

הסיכוי שתוצאת הבדיקה תהיה חיובית בהינתן שבעל החיים חולה. יחס הפרטים  - Sensitivity רגישות 425 

 426 .על ידי הבדיקה כחולים, מתוך כלל הפרטים החוליםנכונה והו זש

הסיכוי שתוצאת הבדיקה תהיה שלילית בהינתן שבעל החיים בריא. כלומר יחס  – Specificity סגוליות  427 

 428 כבריאים על ידי הבדיקה, מתוך כלל הפרטים הבריאים. נכונה הפרטים שזוהו

מביע את הסיכוי שבעל חיים שאובחן כחולה  – positive predictive value (PPV) ערך מנבא חיובי 429 

 430 אובחן כראוי ואכן חולה.בבדיקה )חיובי בבדיקה(, 

מביע את הסיכוי שבעל חיים שאובחן כבריא  – (NPV) negative predictive value ערך מנבא שלילי 431 

 432 בבדיקה )שלילי בבדיקה(, אובחן כראוי ואכן בריא.

הסיכוי שתוצאת הבדיקה תהיה חיובית בהינתן שבעל  – (FPR) false positive rate אחוז חיובי שגוי 433 

. המדד , לכלל הפרטים הבריאיםכלומר יחס הפרטים הבריאים שזוהו על ידי הבדיקה כחולים החיים בריא. 434 

 435 מהווה את אחוז התוצאות החיוביות המטעות בבדיקה.

הסיכוי שתוצאת הבדיקה תהיה שלילית בהינתן שבעל  – (FNR) false negative rate אחוז שלילי שגוי 436 

והו על ידי הבדיקה, מתוך כלל החולים. המדד מהווה את החיים חולה. כלומר יחס הפרטים החולים שלא ז 437 

 438 אחוז התוצאות השליליות המטעות בבדיקה.

 exact . 439חושב בשיטת  – (Cl) confidence intervalרווח בר סמך 

cientffPearson Correlation Coe –  1 -+ ל1קורלציה לינארית בין שני משתנים. נותן ערכים שבין- . 440 

 441 =קורלציה שלילית. -1=אין קורלציה,  0=קורלציה חיובית,  +1כאשר המשמעות היא: 
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  Pearson correlation coefficient= 442 
n 443 מספר האיברים במדגם 

 444 ות השונותתוצאות הבדיק של משתניםה    
i 445 מספר האיברים במדגם 

Spearman correlation coefficients –  אשר אינם מתפלגים באופן נורמלי ו/או יחס בין שני משתנים 446 

. אם הערכים זהים, כל משתנה הוא פונקציה מונוטונית מושלמת של המשתנה אינם מקיימים קשר ליניארי 447 

 448  .-1+ או 1ם עם ערך של מושל Spearman correlationהשני ואז מתקבל מקדם 

  
∑

 
   

     ̅      ̅ 

√∑
 

   
     ̅  √∑

 
   

     ̅  
 

 449 
P Spearman correlation coefficients 450 
n 451 מספר האיברים במדגם 

 score 452-תוצאות הבדיקות השונות מומרים ל של משתניםה    
i 453 ר האיברים במדגםמספ 

Kappa coefficient –  אמצעי סטטיסטי להערכת הסכמה בין משתנים קטגוריאליים, שלוקח בחשבון 454 

 455 הסכמה מיקרית.

  
            

        

 
                                                                          

                                                 
 

הצגת המתאם בין משתנים רציפים בכל טווח המדידה שלהם במדגם,  – Altman charts-Bland גרף 456 

הוא הממוצע של שתי  Xציר  כאשר ,gold standard -וה ™Optium Xceed -ה של התוצאות להשוואת 457 

. ביטוי להערכת הסכמה בין שתי שיטות ההבדל בין שתי המדידות השונותהוא  Y-הציר ו המדידות השונות 458 

הגרף מאפשר להעריך אם קיים הבדל  על מידת התאום. מדידה שונות. קורלציה גבוהה לא בהכרח מעידה 459 

 460 סטיית תקן(.  1.96±וים )וזיהוי של ערכים מחוץ לקשיטתי בין מדידות )הטיה פרופורציונית או הטיה קבועה( ו

 461                                                                                                  ____________________________________________תוצאות. 3

 462 פרות 3.1

 463 .(1ה )טבל פרות Optium Xceed™ 92-ה תבחיני באמצעות נבדקו

היו  פרות 19-ו קטוזיסל היו שליליות פרות 73 הסרום של בספקטרופוטומטריה המעבדה תוצאות פי על 464 

 465 72 מלא בדם ™Optium Xceed-ה תוצאות פי על. 20.6%, היארעות של (3-ו 2)טבלאות  לקטוזיס חיובית
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-ב שתן בדיקת צאותתו פי על. (2)טבלה  קטוזיסהיו חיוביות ל פרות 20-ו קטוזיסהיו שליליות ל פרות 466 

Ketostix™  65 467 . (3)טבלה  קטוזיסל היו חיוביות פרות 27-ו קטוזיסל היו שליליות פרות 

 468 

הספקטרופוטומטריה  בדיקת מול ™Optium Xceedהידני  האלקטרוני התבחין ביצועי של תיאורית סטטיסטיקה -1 טבלה 469 
 470 .בפרותbeta hydroxybutyric acid (BHBA )-ל במעבדה

 471 

,  beta hdroxybutyric acid -ביחס לתוצאות הסרום במעבדה ל ™Optium Xceedפיזור של תוצאות המכשיר  עקומת – 1 גרף 472 
BHBA)) .473 בפרות 

 474 
 beta hydroxybutyric 475 ,-ל הסרום במעבדה ותוצאות ™Optium Xceed המכשיר לתוצאות Bland-Altman charts -2 גרף

acid BHBA ה ציר .בפרות-X ה התבחינים שני של ערכים ממוצע הוא-Optium Xceed™ ב המעבדה ותוצאות-mmol/l ה וציר- 476 
Y ה תוצאות בין הפרש ממוצע הוא-Optium Xceed™ ב המעבדה ותוצאות-mmol/l. 477 

המשתנהמספר דגימותממוצעסטיית תקןערך תחתוןערך עליון

4.520.290.901.0792BHBA
4.400.200.921.1092Optium Xceed™

סטטיסטיקה תיאורית של Optium Xceed בפרות
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 478 מקדם ערך  BHBA-לתוצאות בדיקות המעבדה לו ™Optium Xceedתוצאות של בדיקות הדם במכשיר ל

Pearson correlation r=0.98 ערך וkappa coefficient 0.97k=   479  (.0.90-1.0: 95%)רווח סמך 

של  Spearman correlation coefficients ערך BHBA-למעבדה הת ובדיקול ™Ketostix-לבדיקת ה 480 

 481 (.0.62-0.92: 95%)רווח בר סמך  =Kappa coefficient 0.77kערך ו 0.75

 482 

הסרום  ובבדיקת™Optium Xceed  במכשיר ותהפר של והשליליות החיוביות התוצאות שכיחויות 2x2 טבלת – 2 טבלה 483 
 1.4mmol/l 484. הוא הסף כשערך hydroxybutyric acid beta, BHBA-ל במעבדה

 485 (0.82-1: 95%רווח בר סמך ) 100%=19/19: רגישות

 486 (0.93-1: 95%רווח בר סמך ) 99%=72/73: סגוליות

 487  1%=99%-100%=1/73 :שגוי חיובי אחוז

 488 0%=100%-100%=0/19: שגוי שלילי אחוז

 489 95%=19/20: חיובי מנבא ערך

 490 100%=72/72שלילי:  מנבא ערך

 491 
 492 הסרום במעבדה ובדיקת ™ketostix-ב השתן בדיקת של והשליליות בפרות החיוביות התוצאות שכיחויות 2x2טבלת  – 3 טבלה

 1.4mmol/l. 493הוא  הסף כשערך, BHBA ,beta hydroxybutyric acid-ל

 494 (0.4-1: 95%סמך  )רווח בר 100%=19/19: רגישות

שליליחיוביסה"כ

שלילי72072

%0.00100.00
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 495 (0.9-1: 95%)רווח בר סמך  89%=65/73: סגוליות

 496 11%=89%-100%=8/73 :שגוי חיובי אחוז

 497 0%=100%-100%=0/19: שגוי שלילי אחוז

 498 70%=19/27: חיובי מנבא ערך

 499 100%=65/65 :שלילי מנבא ערך

 500 
 Optium Xceed™ 501באמצעות המכשיר   beta hudroxybutyric acid-בדם מלא ל סיכום תוצאות הבדיקות בפרות – 4טבלה 

 502 ביחס לבדיקת סרום במעבדה.  ™Ketostixבאמצעות  acetoacetate -ותוצאות בדיקת שתן ל
 sensitivity  (Se) ,(Sp) specificity,TP) true positive  ,)(TN) true negative ,FP) false positive ,)(PV) positive 503מקרא:

predictive value - ל בעלי חיים עם תוצאת מבחן חיובית שאכן חולים. פרופורציה ש(NV) negative predictive value - 504 
 505 פרופורציה של בעלי חיים עם תוצאת מבחן שלילית שאכן בריאים. 

 506 כבשים 3.2

 507 .כבשים 61של הסרום במעבדה  gold standard-וה ™Optium Xceed-ה תבחיני באמצעות נבדקו

הכבשים  61מתוך  56-בהצלחה )ב מסתיים תמיד ולא דקות 3-5 בין נע כיבשה ןלשת מנת על שנדרש הזמן 508 

 509  .שניות 30-כ הינו מכבשה דם טיפת ללקיחת הנדרש הזמן (.90%שנבדקו הצלחתי גם לדגום שתן 

, כבשים עם ערכים גבוהים מערך הסף חושבו כחיוביות 0.8mmol/l-ל בעבודה הנוכחית נקבע הסף ערך 510 

 511 .שים עם ערכים נמוכים מערך הסף חושבו כשליליותוכב

 512 תוחיובי18-ו שליליות לקטוזיס כבשים 44 הסרום, של בספקטרופוטומטריה המעבדה תוצאות על פי

 513 43בדם מלא,  ™Optium Xceed. על פי תוצאות המכשיר 29.5%, היארעות של (7-ו 6)טבלאות  לקטוזיס

-(. על פי תוצאות בדיקת שתן ב6ת לקטוזיס )טבלה כבשים חיוביו 19-וכבשים שליליות לקטוזיס  514 

Ketostix™ 36  515 (. 7ביות לקטוזיס )טבלה וכבשים חי 20-וכבשים שליליות לקטוזיס 

  516 

מול בדיקת הסרום בספקטרופוטומטריה  ™Optium Xceedסטטיסטיקה תיאורית של ביצועי התבחין האלקטרוני הידני  -5טבלה  517 
 518 בכבשים. BHBA ,beta hydroxybutyric acid -במעבדה ל

NV (%)PV(%)FNFPTNTPSp (%)Se(%)
100950 (0%)1 (1%)721999100
100700 (0%)8 (11%)651989100

Optium Xceed™

התבחין

Ketostix™

המשתנהמספר דגימותממוצעסטיית תקןערך תחתוןערך עליון

6.000.101.241.2661BHBA
6.200.001.411.3561Optium Xceed™

סטטיסטיקה תיאורית של Optium Xceed בכבשים
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 beta hdroxybutyric acid ,BHBA 519 -ל המעבדה לתוצאות ביחס ™Optium Xceed המכשיר תוצאות עקומת פיזור של – 3גרף 
 520 .בכבשים

  521 

, beta hydroxybutyric acid-ותוצאות המעבדה ל ™Optium Xceedלתוצאות המכשיר  Bland-Altman charts -4גרף  522 
BHBA בכבשים. ציר ה-X הוא ממוצע ערכים של שני התבחינים ה-Optium Xceed™ ותוצאות המעבדה ב-mmol/l וציר ה-Y 523 

 mmol/l. 524-ותוצאות המעבדה ב ™Optium Xceed-הוא ממוצע הפרש בין תוצאות ה

 525 מקדם ערך BHBA-ל המעבדה בדיקות תוצאותלו ™Optium Xceed במכשיר הדם בדיקות לתוצאות של

Pearson correlation r=0.95 , ערך מקדםKappa coefficient 0.81k=  0.65: 95%)רווח בר סמך- 526 

0.97.) 527 

 Spearman correlation 528מקדם  ערך  BHBA-ל במעבדה הסרום בדיקתול ™Ketostixלבדיקת השתן 

r=0.87 וערך המקדםKappa coefficient  0.67k= (0.46-0.87: 95% סמך בר רווח). 529 
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 530 

ובדיקת ™Optium Xceed -ת בכבשים החיוביות והשליליות של הדם המלא במכשיר השכיחויות התוצאו 2X2טבלת  – 6טבלה  531 
 1.4mmol/l. 532, כשערך הסף הוא BHBA ,beta hydroxybutyric acid-הסרום במעבדה ל

 533 (0.77-0.98: 95%רווח בר סמך  91%=32/35  (:רגישות

 534 (0.87-1: 95%רווח בר סמך ) 100%=26/26: סגוליות

 535 0%=100%-100%=0/26: שגוי חיובי אחוז

 536 9%=91%-100%=3/35: שגוי שלילי אחוז

 537 100%=32/32חיובי:  מנבא ערך

 538 90%=26/29: שלילי מנבא ערך

 539 

 acetoacetate 540 -ל ™ketostix-בכבשים של בדיקת השתן ב והשליליות החיוביות התוצאות שכיחויות 2x2 טבלת - 7טבלה 
 1.4mmol/l 541. הוא הסף כשערך, BHBA ,beta hydroxybutyric acid-ל במעבדה ובדיקת סרום

 542 (0.42-0.78: 95% סמך בר רווח) 61%=19/31: רגישות

 543 (0.80-0.99: 95% סמך בר רווח) 96%=24/25: סגוליות

 544 4%=96%-100%=1/25: שגוי חיובי אחוז

 545 39%=61%-100%=12/31: שגוי שלילי אחוז

 546 95%=19/20: חיובי מנבא ערך
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 547 67%=24/36: שלילי מנבא ערך

 548 
 Optium Xceed™ 549באמצעות המכשיר   beta hudroxybutyric acid-סיכום תוצאות הבדיקות בכבשים בדם מלא ל – 8טבלה 

 550 ביחס לבדיקת סרום במעבדה.  ™Ketostixבאמצעות  acetoacetate -ותוצאות בדיקת שתן ל
 sensitivity  (Se) ,(Sp) specificity,TP) true positive  ,)(TN) true negative ,FP) false positive ,)(PV) positive 551מקרא:

predictive value -  .פרופורציה של בעלי חיים עם תוצאת מבחן חיובית שאכן חולים(NV) negative predictive value - 552 
 553 פרופורציה של בעלי חיים עם תוצאת מבחן שלילית שאכן בריאים. 

 554 _________________________________________________דיון. 4

 555 פרות 4.1

 1.4mmol/l 556בערך סף של  בפרות והסגוליות הרגישות ™Optium Xceed -ה למכשיר הנוכחית בעבודה

 557 היו המכשיר של והסגוליות הרגישות שנעשו קודמות בעבודות(. 2 טבלה) בהתאמה 99%-ו 100% הייתה

 558 98%-ו 90% של וסגוליות רגישות ,(Iwersen et al., 2009) בהתאמה 97-100% ובין 85-100% בין

 559 .  (Voyvoda and Erdogan, 2010) בהתאמה

 560 טיפול ויקבלו ככאלה יזוהו כולם, שיבדקו חולים חיים בעלי 100 מתוך, הנוכחית העבודה תוצאות סמך על

 561 תקבל הבדיקה תוצאות על שבהסתמך, בריאה אחת פרה תהיה, שיבדקו בריאים חיים בעלי 100 ומתוך

 562  .לצורך שלא טיפול

 563 בטווח נמצא הערך, הבדיקות בין גבוהה קורלציה מתאר Pearson correlation r=0.98 המקדם ערך

 r=0.92-0.99 ( Jeppesen et al., 2006; Voyvoda 564 שבין בפרות שנעשו אחרות בעבודות גם שהתקבל

and Erdogen, 2010.) 565 

 566 מצוינת הסכמה מציין K>0.75( , 0.9-1: 95% סמך בר רווח)  kappa correlation k=0.97 המקדם ערך

 567 .הבדיקות בין

 568 89%-ו 100% של וסגוליות רגישות נמצאה בפרות ™ketostix  באמצעות שתן לבדיקת הנוכחית בעבודה

 569 חיים בעלי כל, שיבדקו חולים חיים בעלי 100 מתוך הנוכחית העבודה תוצאות סמך על(. 3 טבלה) בהתאמה

 570 בעלי 11 יהיו שיבדקו בריאים חיים בעלי 100 ומתוך ככאלה יזוהו, הבדיקה תוצאות על בהסתמך, החולים

 571 .לצורך שלא טיפול יקבלו הבדיקה תוצאות על שבהסתמך, בריאים חיים

NV (%)PV(%)FNFPTNTPSp (%)Se(%)
901003 (9%)0 (0%)263210091
679512 (39%)1 (4%)24199661

Optium Xceed™

התבחין

Ketostix™
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 K>0.75 572 הסכמה מידת( , 0.62-0.92: 95% סמך בר רווח) Kappa correlation k=0.77 המקדם ערך

 573 .הבדיקות בין טובה הסכמה מציין

 574 -ה לבדיקת בהשוואה™Optium Xceed -ה קתבדי עלהמבוססת , הנוכחית העבודה על בהסתמך

ketostix™ 575 שלא חולות פרות יהיו לא ההבדיקשיטות שתי עולה כי ב, קליני תת קטוזיס של אבחנה לצורך 

 576 טיפול יקבלו בריאות פרות פחותיביא לכך ש™Optium Xceed השימוש ב. טיפול יקבלו ולא ככאלו יזוהו

המקובל קיום בארץ )פרט למצבים קשים או מקרים של קטוזיס מאחר והטיפול  (.0 לעומת 11) לצורך שלא 577 

 578 טיפול כזה לבעלי חיים בריאים היא בעיקר כלכלית. מתן כרוני( הוא הגמעה בפרופילן גליקול. המשמעות של 

 579 כבשים 4.2

 0.8mmol/l  580בערך סף של  בכבשים והסגוליות הרגישות ™Optium Xceedלמכשיר  הנוכחית בעבודה

בעבודה אחרת שנעשתה הרגישות והסגוליות בכבשים הייתה . (6)טבלה  בהתאמה 100%-ו 91% הייתה 581 

יותר. בעבודה  הנמוכ. בעבודה הנוכחית הרגישות (Panousis et al., 2011) בהתאמה 98.2%-ו 98.6% 582 

דגימות הדם של הכבשים היו במקפיא משך זמן ארוך יותר בהשוואה  ,הנוכחית בשל עיכובים טכניים 583 

במידה והיה  .בעבודות קודמות שנעשו ובהשוואה לדגימות של הפרות בעבודה הנוכחיתלדגימות הדם  584 

תה לכאורה עליה י, סביר היה שהימדגימות הסרום במהלך ההקפאה הארוכה BHBAאובדן של מתרחש  585 

אינו מסביר את הרגישות הנמוכה שהתקבלה מה שירידה בסגוליות. בהתאמה ו false positive-גדולה ב 586 

על סמך תוצאות העבודה  .כבשים 61קטן יחסית של המדגם הן הבעבודה הנוכחית המגבלות  באופן יחסי. 587 

בהסתמך על , לא יקבלו טיפולש חוליםבעלי חיים  9בעלי חיים חולים שיבדקו יהיו  100הנוכחית, מתוך  588 

 589 כולם יזוהו כבריאים. בעלי חיים בריאים שיבדקו  100מתוך  .תוצאות הבדיקה

שקיימת קורלציה טובה בין הבדיקות, גבוה מעיד על כך  Pearson correlation r=0.95 המקדם ערך 590 

 r=0.76 (Panousis et al., 2011.) 591בכבשים  שנעשתה אחרת בעבודה מהערך שהתקבל

אך  SD2±של  בטווח וצאות נמצאיםתהפרשים בניתן לראות שרוב ה (4)גרף  Bland-Altman הגרףעל פי  592 

של חלק ה. חורגות מעל לטווח( 10-תוצאות חורגות מתחת ו 3) וחמהטוהחורגים קיימים גם הפרשים  593 

גבוהות יותר, יכול להיות מוסבר על ידי משך הזמן הארוך ש ™Optium Xceed-המדידה בהפרשי תוצאות  594 

 595 או פרופורציונית הטיה) מדידות בין שיטתי הבדלם לא נראה שקייאך  ,יחסית שהדגימות אוחסנו בהקפאה

 596 .(קבועה הטיה
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 K>0.75 597מידת הסכמה  ,( 0.65-0.97: 95%)רווח בר סמך  Kappa correlation k=0.81קדם ערך המ

 598 מציין הסכמה מצוינת בין הבדיקות. 

-ו 61%בכבשים יש רגישות וסגוליות של  בשתן acetoacetate-ל ™Ketostix לבדיקת הנוכחית בעבודה 599 

כפי בצאן להערכת קטוזיס שהוא הערך המקובל  0.8mmol/lערך סף של ב( 7בהתאמה )טבלה  96% 600 

. (Panousis et al., 2011; Hornig et al., 2013, Doré et al., 2013בעבודות אחרונות )שפורסם  601 

הבדיקה מאחר ו .בצאן נותנת ערכי רגישות נמוכים ™Ketostixבאמצעות  אבחנה של קטוזיס ברמות אלו 602 

מכאן שמתקבל שינוי צבע קטן  ,הנבדק רבחומ קטו גופי לרמות פרופורציונלי הצבע שינויו למחצה כמותית 603 

השפעה קיימת שינוי הצבע  קריאתקטיביות ביסוביבנוסף לבתנאי שדה כאשר  .ברמות נמוכות של קטוזיס 604 

על  היכולת לאבחן בעלי חיים חולים נמוכה.)השעה ביום, מחוץ/מתחת לסככה, מידת הצל וכו'(  תאורההשל  605 

 606 שבהסתמך ,חולים חיים בעלי 29 יהיו ,שיבדקו חולים חיים יבעל 100 מתוך סמך תוצאות העבודה הנוכחית,

בריאים,  חיים בעלי 4 יהיו שיבדקו בריאים חיים בעלי 100 ומתוך טיפול יקבלו לא הבדיקה תוצאות על 607 

המשמעות של חוסר טיפול לבעלי חיים חולים  .לצורך שלא טיפול יקבלו הבדיקה תוצאות על שבהסתמך 608 

 609 עות של טיפול בבעלי חיים בריאים שלא לצורך היא בעיקרה כלכלית.יכולה להיות פטאלית והמשמ

 610 כך על מעיד K>0.4<0.75, ( 0.46-0.87: 95%)רווח בר סמך  Kappa correlation=0.67  המקדם ערך

 611 .הבדיקות בין בינונית הסכמה שקיימת

מצמצמת   ™Ketostix-בהשוואה לבדיקת ה ™Optium Xceed-בהסתמך על העבודה הנוכחית  בדיקת ה 612 

כבשים יקבלו טיפול ש מונעת מצב ו( 29לעומת  9לא יקבלו טיפול ) כבשים שלא יזוהו כחולותה את מספר 613 

 614 (.4לעומת  0שלא לצורך )

דם בהשוואה בדיקת של המשמעות  מתווספת ™Optium Xceed-האבחנתיות המעולות של הלתוצאות  615 

. יישום ממשקי בבדיגום שתן(. כרוח הרס מנעות מסטירווחת בעלי חיים )ה על. ההשלכות אלבדיקת שתן  616 

 617 .(דיגום של יותר בעלי חיים )פשוטה יותר לביצוע, מאפשרת

סגוליות , רגישות, מהירות הן: קלינית של מחלה אבחנה לצורך הרצויות התכונות בשדה הוטרינרית בעבודה 618 

 619 לאחר שניות 10 הוא BHBA למדידת הדרוש הזמן. וזול לשימוש קל, מכשיר קטן באמצעות ואמינות גבוהים

 620 מעשי יתרון. הרצועה בקצה רצפטור עם במגע באה( נדרש דם של 1.5μl -מ פחות) קטנה מלא דם שטיפת

 Iwersen et al., 2013; Iwersen et al., 2009; 621שעל סמך העבודה הנוכחית ועבודות אחרות ) הוא חשוב
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Pichler et al., 2011; Pichler et al., 2014; Panousis et al., 2011; Voyvoda and Erdogan, 622 

 623 . לאומדן טוב בכדי להגיע אחר מההומני, בכיול צורך ( לא היה2010

הבדיקה בתבחין האלקטרוני קלה, מהירה ואינה דורשת מיומנות מורכבת ועל כן מאפשרת ניטור ברמת  624 

 625 וברמת הפרט.  )דיגום של מספר רב של בעלי חיים( העדר

 Pearson correlation coefficient r=0.98 (Doré et al., 626ה ערך שנעשתה בעיזים נתנקודמת עבודה 

 627 בדם BHBA רמות למדידת גבוהה בקורלציה נמצא הידני האלקטרוני המכשיר וחתולים בכלבים גם, (2012

(Hoening et al. 2008.) 628 

 629  :מסקנות 3.4

מספק  ™Optium Xceedכמו בעבודות קודמות שנעשו, התבחין האלקטרוני הידני הנוכחית גם בעבודה  630 

בדם לצורך אבחון קטוזיס ברמת בעל החיים הבודד. מאחר והשימוש בו נוח ואינו  BHBAאומדן טוב לרמות  631 

של בעלי חיים ובכך לנטר את בריאות העדר.  גדול מספרדורש מיומנות מורכבת, ניתן לבדוק באמצעותו  632 

 633 ככלי נמצאוהוא  ,בארץת ובכבשים בפרו™Optium Xceed זו עבודה ראשונה עם המכשיר למיטב ידיעתי, 

 634  .הארץ משק בשדה בתנאי חיות עם בעבודה וטרינרית לקליניקה יעיל

כמובן במחיר המכשיר ומחירן של רצועות הבדיקה בהשוואה תלויה  ™Optium Xceed-כדאיות השימוש ב 635 

 636 .בהתאם ורמחתב צורך השימוש ויש בהיקף תלוי . המחיר™Ketostix-למחיר ה

 637 בדם BHBA של כמותית הערכה מספק, האלקטרוני הידני שהתבחין כך על מצביעות ההעבוד תוצאות

 638 .העדר וברמת הבודד ח"בע ברמת, קליני תת קטוזיס של אבחון לצורך, מלא

 639 תודה הבעת

ורצועות  ™Optium Xceedלנס שיתיוי מחברת פיטנס מדיקל בע"מ עבור תרומת המכשיר האלקטרוני  640 

שלום לבדיקות המעבדה שבוצעו. לרופאים שסייעו לי בדיגום ד"ר איציק הבדיקה. ל"החקלאית" עבור הת 641 

אברמוביץ, ד"ר גבי קניגסוולד, ד"ר אילן דגוני. לעובדי המשקים שבהם נדגמו בעלי החיים על הסבלנות  642 

והעזרה וכמובן לבעלי החיים. למוניקה רובל ממעבדת משק חי מעבדות ולילה ליבשיץ ממעבדתו של פרופ'  643 

 644 על שביצעו את בדיקות המעבדה.בית דגן ב עוזי מועלם

 645 



29 
 

 646 ___________________________________________מקורות רשימת

Andrews AH. Recombinant bovine somatotropin and propylene glycol following glucose 647 
injection in treating pregnancy toxaemia. Large Anim Pract 1998;19:31-3 648 

Baird GD, Heitzman RJ, Hibbitt KG, Hunter GD. Bovine Ketosis: a review with 649 
recommendations for control and treatment. British Veterinary Journal 1974;130: 214-220 650 

318-326 651 

Bauman DE. Regulation of nutrient partitioning during lactation: homeostasis and 652 
homeorhesis revisited In: Cronje PB, editor. Ruminant physiology: digestion, metabolism, 653 

growth and reproduction. Wallingford, Oxfordshire, UK: Publisher CABI; 2000. p. 311-328 654 

Buswell JF, Haddy JP, Bywater RJ. Treatment of pregnancy toxaemia in sheep using a 655 
concentrated oral rehydration solution. Vet Rec 1986;118:208-209 656 

Brozos C, Mavrogianni V, Fthenakis GC. Treatment and control of periparturient metabolic 657 
diseases: Pregnancy toxemia, hypocalcemia, hypomagnesemia. Vet. Clin. Of North Am. 658 

Food Anim. Pract. 2011;27:105-113 659 

Carrier J, Stewart S, Godden J, Fetrow, Rapnicki P. Evaluation and use of three cowside 660 
tests for detection of subclinical ketosis in early postpartum cows. J. Dairy Sci. 661 

2004;87:3725-3735  662 

Chapinal N, Leblanc SJ, Carson ME, Leslie KE, Godden S, Capel M, Santos JEP, Overton 663 

MW, Duffield TF. Herd-level association of serum metabolites in the transition period with 664 
disease, milk production, and early lactation reproductive performance. 2012;95:5676- 665 

5682 666 

Doré V, Dubuc J, Bélanger AM, Buczinski S. Short communication: Evaluation of the 667 
accuracy of an electronic on farm test to quantify blood β-hydroxybutyrate concentration in 668 

dairy goats. J.Dairy Sci. 2012;96:4505-4507 669 

Dubuc JTF, Duffield KE, Leslie JS, Walton, LeBlanc SJ. Risk factors for postpartum 670 

uterine disease in dairy cows. J. Dairy Sci. 2010;93:5764-5771 671 

Duffield TF, Lissemore KD, McBride BW, Leslie KE. Impact of hyperketonemia in early 672 
lactation dairy cows on health and production. J. Dairy Sci. 2009;92:571-580 673 



30 
 

Duffield TF. Subclinical ketosis in lactating dairy cattle: metabolic disorders of ruminants. 674 
Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 2000;16:231-253    675 

Geishauser T, Leslie K, Kelton D, Duffield T. Monitoring for subclinical ketosis in dairy 676 

herds. Compend. Contin. Educ. Pract. Vet. 2001;23:65-71 677 

Guerci B, Tubiana-Rufi N, Bauduceau B, Bresson R, Cuperlier A, Delcroix C, Durain D, 678 
Fermon C, Le Floch JP, Le Devehat  C, Melki V, Monnir L, Mosnier-Pudar H, Taboulet P, 679 

Hanaire-Broutin H.  Advantage to using capillary blood beta-hydroxybutyrate determination 680 
for the detection and treatment of diabetic ketosis. Diabete Metab. 2005;31:401-406 681 

Gordon JL, LeBlanc SJ, Duffield TF. Ketosis treatment in lactating dairy cattle. Vet Clin 682 
Food Anim 2013: 29:433-445 683 

Grummer RR. Nutritional and management strategies for the prevention of fatty liver in 684 

dairy cattle. 2008;176:10-20 685 

Grummer RR, Mashek DG, Hayirli A. Dry matter in take and energy balance in the 686 

transition period. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 2004;20:447-470 687 

Hammon DS, Evjen IM, Dhiman TR, Goff JP, Walters JL. Neutrophil function and energy 688 
status in Holstein cows with uterine health disorders. Veterinary Immunology and 689 

Immunopathology 2006:113, 21-29 690 

Hayirli A. The role of exogenous insulin in the complex of hepatic lipidosis and ketosis 691 
associated with insulin resistance phenomenon in postpartum dairy cattle. Vet Rec 692 

Commun 2006;30(7):749-774 693 

Hayirli A, Grummer RR, Nordheim EV, Crump PM. Animal and dietary factors affecting 694 

feed intake during the pre-fresh transition in Holsteins. J.Dairy Sci. 2002;85:3430-3443 695 

Herdt HT, Emery RS. Therapy of disease of ruminant intermediary metabolism. Vet clin 696 
North Am Food Anim Pract 1992;8(1):91-106 697 

Hibbitt KG. Bovine ketosis and its prevention Veterinary Record 1979;105:13-15 698 

Hindson JC, Winter AC. Outline of Clinical Diagnosis in Sheep. 1990 Wright, London 699 



31 
 

Hoening M, Dorfman M, Koenig A. Use of hand-held meter for the measurement of blood 700 
beta-hydroxybutyrate in dogs and cats. Journal of Veterinary Emergency and Critical Car. 701 

2008 18:86-87 702 

Hornig KJ, Byers SR, Callan RJ, Holt T, Field M, Han H. evaluation of a point-of-care 703 
glucose and β-hydroxybutyrate meter operated in various environmental conditions in 704 

prepartum and postpartum sheep. 2013 AJVR Vol 74, No 8:1059-1065 705 

Ingoldby L, Jackson P. Induction of parturition in sheep. In Pract 2001;23:228-31 706 

Iwersen M, Klein Jöbsl D, Pichler M, Roland L, Fidlschuster B, Schwendenwein I, Drillich 707 

M. Comparison of 2 electronic cowside tests to detect subclinical ketosis in dairy cows and 708 
the influence of the temperature and type of blood sample on the test results. 2013. J. 709 

Dairy Sci. 96:7719-7730  710 

Iwersen M, Falkenberg U, voigtsberger R, furderung D, Heuwieser W. Evaluation of an 711 
electronic cowside test to detect subclinical ketosis in dairy cows. J.dairy sci. 712 

2009;92:2618-2624  713 

Jeppesen R, Enemark JMD, Enevoldsen C. Ketone body measurement in dairy cows. 714 

Reference OS43-2 in Proc. 24th World Buiatrics Congress, Nice, France. World  Assoc. 715 
Buiatrics, Vienna, Austria 2006        716 

Jorritsma R, Thanasak J, Houweling M, et al. Effects of a single dose of dexamethasone- 717 

21-isonicotinate on the metabolism of heifers in early lactation. Vet Rec 2004;155(17):521- 718 
523 719 

Kennedy DG, Cannavan A, Molloy A, et al. Methylmalonyl-CoA mutase (EC 5.4.99.2) and 720 

methionine synthetase (EC 2.1.1.13) in the tissues of cobalt-vitamin 12 deficient sheep. Br 721 
J Nutr 1990;64:721-732  722 

Lean IJ. Disease of Dairy animals│ Non Infectious Disease: Pregnancy Toxemia. 723 
Encyclopedia of Dairy Scinces (Second Edition), 2011:246-249 724 

Lean IJ, Bruss ML, Baldwin RL, Trout HF. Bovine Ketosis: a review. Part 1. Veterinary 725 

Bulletin 1991; 61:1209-1218 726 

Lean IJ, Bruss ML, Baldwin RL, Trout HF. Bovine Ketosis: a review.  Part 2. Veterinary 727 

Bulletin 1992; 62:1-14 728 



32 
 

LeBlanc S. Monitoring metabolic health of dairy cattle in the transition period. J. Reprod. 729 
Dev 2010;56:S29-S35 730 

LeBlanc SJ, Leslie KE, Duffield TF. Metabolic predictors of displased abomasum in dairy 731 

cattle. Journal of Dairy Science 2005:88, 159-170 732 

Mavrogianni VS, Brozos C. Reflections on the causes and the diagnosis of peri-parturient 733 
losses of ewes. 2008 Small Ruminant Research 76;77-82  734 

McArt JAA, Nydam DV, Oetzel GR. A field trial on the effect of propylene glycol on 735 
displaced abomasum, removal from herd, and reproductive in fresh cows diagnosed with 736 

subclinical ketosis. J. Dairy Sci. 2012; 95:2505-2512 737 

McArt JAA, Nydam DV, Oetzel GR. Epidemiology of subclinical ketosis in early lactation 738 
dairy cattle. J. Dairy Sci. 2012; 95:5056-5066 739 

McArt JAA, Nydam DV, Ospina PA, Oetzel GR. A field trial on the effect of propylene 740 
glycol on milk yield and resolution of ketosis in fresh cows diagnosed with subclinical 741 

ketosis. J. Dairy Sci. 2011; 94:6011-6020 742 

Menzies PI, Bailey. Disease of the periparturient ewe. In: Youngquist RS, editor. Current 743 
therapy in large animal theriogenology. Philadelphia: WB Saunders; 1997. p. 639-643 744 

Moallem U, Rozov A, Gootvin, Honig H. Plasma concentrations of key metabolites and 745 

insulin in late-pregnant ewes carrying 1 to 5 fetuses. 2012 J. Anim. Sci 90: 318-324 746 

Nielsen NI, Ingvartsen KL. Propylene glycol for dairy cows. Anim Feed sci Tchnol 747 

2004;115(3-4):191-213  748 

Oetzel GR. Monitoring and testing dairy herds for metabolic disease. 2004 Vet. Clin. North 749 
Am. Food Anim. Pract 20:651-674 750 

Opsina PA, Nydam DV, Stokol T, Overton TR, Association between the proportion of 751 
sampled transition cows with increased nonesterified fatty acid and beta-hydroxybutyrate 752 

and disease incidence, pregnancy rate and with production at the herd level. Journal of 753 
Dairy Science 2010:93, 3595-3601 754 



33 
 

Pichler M, Iwersen M, Damberger A, Schwendenwein I, Gasteiner J, Drillich M. Evaluation 755 
of an electronic hand-held device for measurement of β hydroxybutyrate (BHB) in ewes. 756 

Vetmeduni Vienna June 2012.  757 

Pichler M, Damberger A, Schwendenwein I, Gasteiner J, Drillich M, Iwersen M. Thresholds 758 
of whole blood β-hydroxybutyrate and glucose concentration measured with an electronic 759 

hand held device to identify ovine hyperketonemia. J. Dairy Sci 2014; 97, 1388-1399 760 

Panousis N, Brozos Ch, Karagiannis I, Giadinis N.D, Lefi S, M. Kritsepi-Konstantinov. 761 
Evaluation of Precision Xceed® meter for on-side monitoring of blood β hydroxybutyric 762 

acid and glucose concentration in dairy sheep. Research in Veterinary Science 2011; 93, 763 
435-439 764 

Roberts T, Chapinal N, LeBlanc SJ, Kelton DF, Dubuc J, Duffield TF. Metabolic 765 
parameters in transition cows as indicators for early lactation culling risk. Journal of Dairy 766 

Science 2012;95, 3057-3063 767 

Rollin E, Berghaus RD, Rapnicki P, et al. The effect of injectable butaphosphan and 768 
cyanocobalamin on postpartum serum beta-hydroxybutyrate, calcium, and phosphorus 769 

concentrations in dairy cattle. J Dairy Sci 2010;93(3):978-987 770 

Rook JS. Pregnancy toxaemia of ewes, does, and beef cow. Vet Clin North Am Food Anim 771 

Pract 2000;16:293-317 772 

Scott PR. Ovine caesarian operation – a study of 137 field cases. Br Vet J 1989;145:558- 773 
64 774 

Sahinduran S, Albay MK. Haematological and biochemical profiels in right displacement of 775 

abomasum in cattle. Rev med Vet 2006;157(7):352-356 776 

Sakai T, Hamakama M, Kubo S. Glucose and Xylitol tolerance tests for ketosic and 777 

healthy dairy cows. J Dairy Sci 1996;79(3):372-377 778 

Sefi HA, LeBlanc SJ, Leslie KE, Duffield TF. Metabolic predictors of post partum disease 779 
and culling risks in dairy cattle. The Veterinary Journal. 2011:188, 216-220 780 

Studer VA, Grummer RR, Bertics SJ, Effect of prepartum propylene glycol administration 781 
on periparturient fatty liver in dairy cows. J Dairy Sci 1993;76(10):2931-2939 782 



34 
 

Suther VS, Canelas Raposo J, Denis A, Heuwieser W. Prevalence of subclinical ketosis 783 
and relationships with postpartum diseases in European dairy cows. J. Dairy Sci. 784 

2013;96:2925-2938 785 

Voyvoda H, Erdogan H. Use of hand-held meter for detecting subclinical ketosis in dairy 786 
cows. Research in Veterinary Science 2010; 89, 344-351 787 

Wagner SA, Schimek DE. Evaluation of the effect of bolus administration of 50% dextrose 788 

solution on measures of electrolyte and energy balance in postpartum dairy cows. Am J 789 
Vet Res 2010;71(9):1074-1080 790 

Walsh RB, Walton JS, Kelton DF, LeBlanc SJ, Leslie KE, Duffield TF. The effect of sub- 791 
clinical ketosis in early lactation on reproductive performance of post-partum dairy cows. 792 

Journal of Dairy Science. 2010;90, 2788-2796 793 

Zandnik T. A comparative study of the hemato-biochemical parameters between clinically 794 
healthy cows and cows with displacement of the abomasum. Acta Vet 2003;53(5-6):297- 795 

309 796 

Zamir S, Rozov A, Gootwin E. Treatment of pregnancy toxaemia in sheep with flunixin 797 

meglumine. Vet Rec 2009;165:265-6 798 

 799 


