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ניתוח אנליזות הורמונליות בצואה לצורך מעקב אחרי ביצועי רביה של עדרי 
 בקר לבשר

 
 מרדכי ולדמן ואריה שור, זלמן הנקין, אריה ברוש, מאורי רוזן, י אריאל שבתאי"מוגש ע

  
 

 תקציר
תוצאות אלו הן . 06% -ל 06%כ בין "שעור הגמילה האפקטיבית במשקים רבים בארץ נמוך ביותר ונע כיום בד
בין , שיעור הגמילה יכול להיפגע. אחת הסיבות המרכזיות לרווחיות הנמוכה של ענף הבקר לבשר בישראל

ה ולא חודרנית למעקב רציף פיתוח יכולת אנליטית פשוט. או ההיריון\בגלל פגיעה בהצלחת ההתעברות ו, היתר
אחר אחוז ההתעברות ולצורך מעקב רציף אחר מצב ההיריון בעדר הנמצא במרעה חשובה כדי שניתן יהיה 

בשנת המחקר . על הבעיה שמתפתחת, בזמן אמת, לאתר את המועד בו מתפתחת בעיה רבייתית ולהגיב
ואחר , וגן בדם ובצואה של פרות מעורבותהחולפת עקבנו בזמן מחזור והריון אחר ריכוז הפרוגסטרון והאסטר

התוצאות שהתקבלו . כמו כן בדקנו את ההיתכנות למצות וקבוע טסטוסטרון מצואת בקר, המתאם ביניהם
 .נותנות אינדיקציה לכך שניתן לקבוע אם פרה בהיריון מתוך אנליזה של רמת הפרוגסטרון בצואה שלה

 
 מבוא

תוצאות אלו הן . 06% -ל 06%כ בין "רץ נמוך ביותר ונע כיום בדשעור הגמילה האפקטיבית במשקים רבים בא
ניתן לבחון (. 7662, ברנשטיין וחובריו)אחת הסיבות המרכזיות לרווחיות הנמוכה של ענף הבקר לבשר בישראל 

אחוז הפרות הממליטות  -הצלחת ההיריון . א: את ממשק הרבייה בבקר לבשר משתי זוויות המשלימות זו את זו
 .הצלחת ההתעברות. ב. לל הפרות שנמצאו הרות בבדיקת ההיריוןמתוך כ

אובדן הריונות בפרות נמצא במגמת עליה בשנים האחרונות ונחשב לגורם עיקרי המשפיע על שיעור הגמילה 
 .הנמוך

לאחר שנמצאו הרות , נמצא כי אחוז הפרות אשר לא נרשמה להן המלטה, מסקרים שבוצעו במשקים. 1
(. 7662, ברנשטיין וחובריו)16%ולעיתים אף מגיע ל , 16% - 6%כ בתחום של "הוא בד, בבדיקת ההיריון

אולם קיימת המלצה , הסיבה לאובדן הוולדות אינה ידועה בוודאות וכך גם השלב בהיריון בו היה איבוד הוולד
עם . (7662, ברנשטיין וחובריו)ו 'לחסן עדרים הנמצאים באזורי התפוצה האנדמיים ללפטוספירה הרדג

אשר נוטה להצטמצם עקב ספיגת עוברים או , התקדמות עונת הרבייה חלה עלייה באחוז הפרות ההרות
כך שמבחינה , בדיקת הריון במהלך עונת הרבייה או בסמוך לה עשויה לפגוע בעובר ולגרום לספיגתו. הפלות

אם , קיימת חשיבות מרבית .הוא קופסה שחורה( יום 56)זאת פרק הזמן שבין תקופת הרבייה ובדיקת ההיריון 
כדי , להשתמש ביכולת אנליטית פשוטה ולא חודרנית למעקב רציף אחר אחוז ההתעברות בפרק זמן זה, כך

חשוב לא פחות הוא המעקב הרציף אחר מצב ההיריון . שניתן יהיה להגיב בזמן אמת על בעיה שמתפתחת
 .בעדר הנמצא במרעה ולאתר את המועד בו מתפתחת בעיה רבייתית

 לקביעת הסטטוס הרבייתי בבקר, בעיקר בחלב, השנים האחרונות פותחו שיטות לא חודרניות 16במהלך 
Rajamahendran et al., 1993; Opsomer et al., 1998; Isobe et al., 2004 .)) מחקרים שונים הצביעו על

 ,.Desaulniers et al., 1989; Larter et al)נוכחות של סטרואידים של מערכת הרבייה בצואה של בקר 
1994; Schwarzenberger et al., 1990 )ח אחרים "ובע(Morrow and Monfort, 1998; Morrow et al., 

1999; Shaw et al., 1995; Thompson and Monfort, 1995.) 
 ריבוי פרים. ממשק הרבייה המקובל בעדרי בקר לבשר הוא בעיקרו ממשק של ריבוי פרים בקבוצות רביעה. 7

בקבוצה בא למנוע את האפשרות כי פר בודד בקבוצה יהיה בלתי אפקטיבי מבחינת הפוריות וההתנהגות מול 
קיימת היררכיה . הימצאות פרים בקבוצת רביעה יוצרת בעיה מסוג אחר. הפרות או בעוצמת הליבידו שלו

פרים כאלה שנמצאו . וקיימת אפשרות שחלק מהפרים בהרכב פרים נתון לא יתפקד, חברתית בין פרים שונים
בתחילת העונה פוריים ובעלי ליבידו נורמטיבי מבוזבזים כאשר הם מוכנסים לקבוצת פרים שבה התנהגותם 

קיימות שתי תיאוריות לגבי הגורמים המשפיעים על הפעילות המינית של פרים . המינית מדוכאת
(Chenoweth,1981 :)ברמות גבוהות יותר של אנדרוגנים פרים פעילים מינית בעונת הרבייה מאופיינים . א

קיימת רמת , יחד עם זאת. רמות אנדרוגנים נמוכות בדם ישקפו פרים עם פעילות מינית נמוכה, ובהתאם, בדם
ההבדל בין פרים בביצועי . ב( Grunt and Young, 1952)סף של טסטוסטרון שקובעת את הפעילות המינית 

של הרקמה שמתווכת את הפעילות הזאת " ההיענות"ומ, פעילותי הבדלים אינדיבידואליים ב"הרבייה נקבע ע
 .לרמות סף של אנדרוגנים

 
 מטרות המחקר

 .קיימת הסכמה רחבה לגבי הצורך לצמצם את המשך ההתדרדרות של שיעור הגמילה האפקטיבית
אנו  .לניטור הסטטוס הרביתי של פרות בקר לבשר( צואה)המחקר הנוכחי מציע להשתמש ביכולת לא חודרנית 

מציעים לערוך שנת תצפית שבמסגרתה תבחן האפשרות של מיצוי הורמוני מין מפרש של פרים ופרות הרות 
 :המטרות הספציפיות של המחקר הן. וריקות



 .אסטרוגן ופרוגסטרון בצואה של בקר לבשר, בחינת האפשרות לזיהוי טסטוסטרון. א
 .ם ובצואהל בד"בחינת הקורלציה שבין ריכוזם של ההורמונים הנ. ב
 

 שיטות וחומרים
של  IMשתי הזרקות ]בשנת המחקר החולפת סנכרנו שלוש פרות מעורבות מעדר הבקר של נוה יער 

בעזרת מכשיר . בהפרש של שבועיים בין האחת לשניה( estroplan 500µg)ל "מ 7פרוסטגלנדין בנפח 
יל לרישום גודל ומצב הזקיקים במקב. אחר התפתחות הזקיקים בשחלה( רקטלי)סאונד בצענו מעקב -אולטרה

הוכנס הפר ובהמשך נערך מעקב באמצעות מכשיר  11ביום . ימי מחזור 11נדגמו דם וצואה מכל פרה במהלך 
מוצו מהדם ומהצואה ( פרוגסטרון, אסטרוגן, טסטוסטרון)ההורמונים השונים . סאונד אחר מצב ההיריון-אולטרה

 EIA (Enzyme Immunoassay.)ורמתם נקבעה בשיטת 
 

 תוצאות
ניתן לזהות בעיות . 1לאורך המחזור מופיעים בטבלה , ממצאי האולטרה סאונד של כל אחת משלושת הפרות

היו בעלות  562ו  162, שתי הפרות האחרות. הופעה של ציסטות –למין תחילת הניסוי , 716שחלתיות בפרה 
פרה זו שימשה . 562פרה , פרותהחשיפה לפר הביאה להתפתחות הריון רק באחת משלושת ה. מופע תקין

 .אותנו לצורך ההשוואה ברמת הפרוגסטרון בין שלבי המחזור וההיריון
 

 מעקב שחלתי אחר שלוש פרות מעורבות מסונכרנות במהלך תקופת המחזור: 1טבלה 



 



 
קיימת תנודתיות בריכוז הפרוגסטרון במהלך . במהלך המחזור 562מוצגים ערכי הפרוגסטרון בפרה  1באיור 

בסוף תקופת המחזור נערכה אנליזה של . פיקוגרם לגרם ±5114אולם הערך הממוצע הוא , המחזור
בלו בארבעת הערכים שהתק. ימים בהריון 116, 166, 96, הפרוגסטרון בצואה מספר ימים לאחר הכנסת הפר

 0מדובר בערך שבממוצע גבוה פי . שהוא גבול הדטקציה העליון, פיקוגרם לגרם 066הדיגומים היו גבוהים מ 
 .בין ריכוז הפרוגסטרון בפלסמה ובצואה( R = 0.85)התקבל מתאם גבוה . לפחות מהערך במהלך המחזור

  

 
 .ריכוז פרוגסטרון בצואה של פרה במהלך המחזור: 1איור 

  
 

 דיון ומסקנות
 16הפרות איתן עבדנו היו פרות בנות ( 1: מספר מסקנות עולות מהניסוי שהתבצע בשנת המחקר החולפת

( 7. כדי לבסס את השיטה יש לעבוד עם פרות צעירות יותר עם היסטוריה תקינה של התעברות והמלטות. שנים
, ן המחזור וההריוןהגם שהן מייצגות פרה אחת בלבד מבחינת נתונים בזמ, התוצאות הנוגעות בהורמונים

קבלנו הבדלים . נותנות אינדיקציה לגבי האפשרות של השימוש באנליזה של פרוגסטרון בצואה לקביעת הריון
עבודה במיהולים גבוהים יותר תיתן . בין רמות הפרוגסטרון בהיריון לבין אלו בזמן המחזור 0של לפחות פי 

 .ה עם ההתקדמות בהיריוןאינדיקציה נוספת לגבי השינוי ברמת הפרוגסטרון בצוא
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