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יצור חלב ושרידות ברפת , השפעת מחלת לאוקוזיס הבקר על מדדי פוריות
 ניסוי פרוספקטיבי –קיבוצית 

 
 החקלאית –ר שוהם אבנר "ד
 האונברסיטה העברית, החקלאית -ר מיכאל ואן סטרטן"ד

 

 רקע
נגועים ( בי לימפוציטים) י מגע של תאי דם "המועברת ע, מחלת לאוקוזיס הבקר היא מחלה ויראלית

 .הנמצאים בנוזלי הגוף של פרה נגועה עם דם או ריריות של פרה בריאה
שלב זה הוא השלב (. פרווירוס)א של התא "א של הוירוס משתלב בדנ"ומקטע רנ, הוירוס חודר לתא

ק מהפרות יהיו רמות גבוהות קבועות של לימפוציטים כתוצאה משכפול מהיר לחל. הזיהומי של המחלה
 .כ בשלב הזיהומי הפרות הנגועות לא מראות סימני מחלה"אך בדר, של התאים הנגועים

שמתאפיינת בגידולים לימפטים , רק אחוזים בודדים מהפרות הנגועות תחלנה במחלת הלאוקוזיס
חלבון שמשבש את פעולת , taxע אונקוגני ליצירת חלבון שנקרא הפרווירוס מכיל מקט. באיברים שונים

 .י כך הופך אותו לתא סרטני"התא וע
, לעומת זאת, במשקים בצפון אמריקה, 08-במדינות צפון אירופה בוצע ביעור של המחלה בשנות ה

מספר , בנוסף(. ב ובקנדה"מהמשקים בארה 08%-כ), לאוקוזיס הבקר נמצא בהיארעות גבוהה מאד
 .הוא גבוה,  bvdנאוספורה ו, פרות הנגועות למשק ביחס למחלות מדבקות אחרות כמו בת שחפתה

נבדק הנזק הכלכלי של המחלות המדבקות המצויינות  A. Tiwariי "ע-J.D.S 2007במחקר שפורסם ב 
 .ולא נמצא פגיעה ביצור חלב ורכיביו בפרות הנשאיות לעומת הלא נשאיות בלאוקוזיס, מעלה

ואוכלוסיית הפרות הנגועות והלא נגועות נבדקו לביצועי פוריות , מו שלושה משקים נגועיםבארץ נדג
רוב ( 5882ואן סטראטן )גם כאן לא נמצא הבדל בין הפרות הנשאיות והלא נשאיות . ותנובות חלב

המחקרים שבוצעו בשנים האחונות על מנת לבדוק את הנזק הכלכלי של מחלת הלאוקוזיס הם מחקרי 
אין התייחסות . והפרות נבדקות לנשאיות של הוירוס, ל המשקים נבדקים בנקודת זמן אחתכ. חתך

 .וליציאת פרות נגועות לפני תאריך הבדיקה ולאחריה, לנקודת זמן ההדבקה
בניסוי שלנו החלטנו לבצע מחקר אורכי מתמשך על מנת לבדוק בצורה אחרת את נזקי מחלת לאוקוזיס 

וגם לבדוק האם משך זמן הנשאיות משפיע על ביצועי הפרות , וני ההדבקהניסינו להבין את סיכ. הבקר
 .ועל הסיכון לחלות במחלה

 .הבנת הדינמיקה של המחלה תאפשר נקיטת אמצעים יעילים יותר למניעת התפשטות המחלה וביעורה

 
 שיטות וחומרים

גיעות היתה לפני והנ, המשק נבדק מספר פעמים בעבר. חולבות 088הניסוי נערך במשק קיבוצי של 
ןבתחלובה שלישית ורבעית , בתחילת וסוף תחלובה ראשונה ושניה, המלטה ראשונה

 .בהתאמה 02,52,08,02,22,58-08%
 .מכלל העדר 28%כ נגיעות של כ "סה

 5885שהמליטו בשנת ( 080)נלקחו דמים מעגלות . 5880לדצמבר  5885הניסוי נערך בין השנים ינואר 
חודשים עד סוף הניסוי או עד  0כ כל "שבועות לפני מועד ההמלטה ואח 0 נלקח סרום מהעגלות עד

 .AGIDדגימות הדם נבדקו להמצאות נוגדנים ללאוקוזיס הבקר בשיטת . היפוך סרולוגי
 .לצורך ניתוח מאוחר יותר EXCELהניתונים הועברו לקובץ . דוגמאות 055כ נלקחו "סה

 discrete time proportionalבה או עונה נבדק במודל הסיכון לעבור היפוך סרולוגי לפי זמן בתחלו
odds , מדדי בריאות ופוריות נבדקו בעזרת מבחניχ2 , רגרסיה לוגיסטית ומודל רגרסיה שלCox. 

 .הקשר בין ייצור חלב וספירת תאים סומטים למחלה נבדק במודל רגרסיה לינארית למדידות חוזרות
 

 תוצאות
 לציר הזמן ניתוח הקשר בין היפוך סרולוגי

 .תקופות 2לכל המבכירות תקופת מעקב מינימאלית של ". תקופה"חודשים נקראה  0כל תקופה של 
, תקופות 0ו  0מבכירות תקופות מעקב של  01ו  55תקופות ול  5מבכירות תקופת מעקב של  00ל 

ם בטבלה מבכירות שנדגמו בכל תקופה מסוכמי/מועדי ההיפוך הסרולוגי כולל מספר העגלות. בהתאמה
0. 
 

 ".תקופות"מבכירות עם היפוך סרולוגי לפי /מספר ואחוז העגלות. 0טבלה 



 
 

באופן גרפי ניתן לראות מגמות . זו או אחרת" תקופה"מגמה מסוימת להיפוך סרולוגי ב( בעין)נראית לא 
 (:0איור ) loessדוגמת " רגרסיה מקומית"בעזרת החלקה עם 

  

 
 .הבדיקה" תקופת"לקשר בין היפוך סרולוגי ל" רגרסיה מקומית. "0איור 

 



 .מגמה ברורה הנראית לעיןגם כאן אין 
 

המודל הוא . וגם לעונת השנה נבדק בעזרת מודל" תקופה"הקשר בין הסיכויים להיפוך סרולוגי ל, לסיום
 discrete-time proportional odds model proposed byבעצם הרחבה של רגרסיה לוגיסטית ונקרא 

Cox" .את ה  הזמן הופכות להיות תצפיות עצמאיות ובודקים" תקופותodds תקופה"להיפוך סרולוגי ב "
( וגם מודל נוסף העובד בצורה קצת שונה)בעזרת מודל זה . ניתן להכניס גם משתנים אחרים. מסוימת

לא נמצאה השפעה בעלת מובהקות סטטיסטית . וגם את עונת השנה" תקופה"בדקתי את ההשפעה של 
חודש  50עד כ )לא תלויים בתקופות שנבדקו שהסיכויים להיפוך סרולוגי , המסקנה היא. לשני המשתנים
במילים . שהוא שילוב של החודש בתוך שנת הבדיקה" שנה-חודש"וגם לא במשתנה ( לאחר המלטה

לא נמצא קשר בין משך הזמן בו המבכירה נמצאת עם חולבות אחרות להיפוך סרולוגי ולא נמצא , אחרות
 .קשר בין האחרון לעונות השנה

 
 מחלות מלטה ומדדי התעברות, לוגי לבין יציאההקשר בין היפוך סרו

היפוך סרולוגי עד תום תקופת )או בכלל ( לפני ההמלטה)לא נמצא קשר בין היפוך סרולוגי מוקדם 
 0בקבוצת המבכירות שעברו היפוך סרולוגי נשחטו . לבין אחוז דלקות הרחם או אחוז הקטוזיס( המעקב

בקבוצת המבכירות שלא עברו היפוך סרולוגי . חר המלטהימים לא 002ו  15, 01, 00( 0%כ )מבכירות 
לא נמצא קשר בין היפוך , בנוסף לכך. ימים לאחר המלטה 085ו  050, 0( 0%גם כ )מבכירות  0נשחטו 
 .חוסר תאנה או שחלות לא פעילות, לבין התעברות מהזרעה ראשונה( מוקדם או מאוחר)סרולוגי 

גם כאן לא נמצא הבדל מובהק בין אלו שחוו היפוך סרולוגי  .יום 008לסיום בדקנו התעברות מצטברת 
 (5איור )לאלו שלא 

  

 
ולאלו שלא חוו היפוך ( קו ירוק)למבכירות שחוו היפוך סרולוגי ( יום 008)התעברות מצטברת . 5 איור

 (.קו כחול)סרולוגי 
 

 ס"הקשר בין היפוך סרולוגי לתנובת החלב ורמות הסת
הוכנסו למודל המשתנים תחלובה . marginal modelקשר זה נבדק בעזרת מודל למדידות חוזרות מסוג 

יום שקילת , (קטגוריות 0)ס "רמות סת, האינטראקציה בין השניים, חודש מהמלטה, (ראשונה או שניה)
עם מבנה קורלטיבי מסוג  Rהשתמשנו במטריצת . fixedכולם כמשתנים מסוג )החלב והיפוך סרולוגי 

 (.AR1)אוטורגרסיבי 
 .להיפוך סרולוגי לא היה קשר לתנובת החלב בשקילה יומית

גם כאן לא נמצא . ס"לבדוק את הקשר בין היפוך סרולוגי לרמות סת השתמשנו במודל דומה על מנת
 .קשר בעל מובהקות סטטיסטית

 
 סיכום תוצאות

לא נמצא קשר . לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בסיכון לעבור היפוך סרולוגי בשלבים השונים בתחלובה
ובשרידות בין הפרות , בייצור חלב, לא נמצאו הבדלים בפוריות. בין הסיכון להיפוך סרולוגי לעונות השנה

 .שחוו היפוך סרולוגי לבין אלו שלא חוו היפוך סרולוגי
 

 תודות
 .ולקרן המחקר על מימון הניסוי, ות למשק על עזרתו הרבהאנו רוצים להוד

 
 רשימת ספרות
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