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 ניתוח גנטי וסביבתי של קזאין בישראל
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 הקדמה. 1

במשך שנים טופחה הפרה הישראלית . חלבון החלב הוא אחד המרכיבים החשובים בתזונת בני האדם
, שונתה המגמה 09 -בתחילת שנות ה. לייצור גבוה של חלב וכתוצאה מכך ירד אחוז השומן והחלבון

השנים האחרונות הושגה  71-ב. בעטיה יושמה תוכנית להעלאת רכיבי החלב ובפרט החלבון שבו
מתוך , (.0.7-ל0.99-מ)באחוז חלבון  %.9.7-ו( 3..0 -ל 0.90-מ)באחוז שומן  0%..9ת של התקדמו

צינון וממשק וכן שינוי , הזנה: השינוי הושג ממניפולציות סביבתיות. המב, 3991סיכומי ספר העדר 
ת השינוי גרם להתייעלו. אינדקס הטיפוח אשר נתן יתרון לפרים המורישים גנים חיוביים לרכיבי חלב

העלאת אחוז החלבון מגדילה את התפוקות לליטר חלב בתהליך ייצור מוצרי . בתעשייה ובהובלת חלב
עדרים בגלל הבדלי הזנה /רמת הקזאין שונה בין פרות. הקזאין הוא החלבון המתגבן במוצרי החלב. חלב

 FOSSבחברת . עד לשנים האחרונות בדיקת רמת הקזאינים בחלב הייתה מורכבת ויקרה. וגנטיקה
מתוך )הרכיב הורכב על מכשיר אחד . פותח רכיב שנרכש בעלות סבירה אשר מאפשר ביצוע בדיקה זולה

כלומר לכחצי מהפרות בספר , והבדיקות התבצעו במהלך ביקורת החלב השגרתית של המשק( שניים
נסקור  אולם לפני כן, כאמור המכשיר בודק באופן כללי את רמת הקזאין. העדר יהיה בדיקה פעם בחודש

חלבוני החלב . את הוריאנטים בחלבון בכדי להבין את השפעת הקזאינים על התפוקות בתעשייה

 E.Jakobי "שנכתב ע IDF, 1993מתוך פרסום של . לקטוגלובולין -  :. –מתחלקים ל 

 Bברוב גזעי החלב שכיחות של אלל . מתוך הקזאין 3%. -מהווה כ  קזאין. גיוון גנטי של חלבון החלב
 7.7 -ל  .9.9יש בין  BCבמחקרים נמצא שלגנוטיפ . BC -ל  BBלכן רוב המחקרים השוו בין , %.0מעל 
נדיר מאד מאחר שיש לו אפקט שלילי על תכולות  Aהאלל BB (1,2 .)ליטר יותר מאשר לגנוטיפ /גרם

וריאנטים  .7ל מופיע עם "מהקזאין הקזאין הנ 00%-מהווה כ - ן קזאי(. 3)החלבון והשומן 
, בחלק גדול מהמחקרים שנעשו. בגלל ריבוי הוריאנטים ישנם דיווחים סותרים על השפעתם. באכלוסיה

עוד נמצא (. 0,.)נמצאו אפקטים מובהקים לוריאנטים השונים על כמות חלב מתכולת חלבון לא 
במספר עבודות בגזע . מוסיף חלבון BBגבוהה בגזעים אדומים והגנוטיפ ההומוזיגוט  Bששכיחות האלל 

 קזאין מהווה  κ  (2A 2A (2,4או  7A 1Aמכילים יותר קזאין מאשר  ABההולשטיין נמצא שהגנוטיפים 
בבקר  Bשכיחות האלל . בתכולת חלבון וקזאין Bרוב הפרסומים מראים יתרון של האלל . מהקזאין 77%

במקביל בהרבה מחקרים . ודומה לאוכלוסיית הולשטיין בעולם 71% -כ , (.)ההולשטיין הישראלי נמוכה 

מחלבוני החלב והוא  79%לקטוגלובולין מהווה  - B. .  -יש יותר מי גבינה מאשר ל  Aהראו שלאלל 
. לכמות הקזאין בחלבון Bרוב העבודות מסכימות שקיים קשר בין אלל . חלבון עיקרי של מי גבינה
נמוכה יחסית ב  Bבארץ שכיחות אלל . אחוז פחות מי גבינה ..0-.7מכיל בין  Bובהתאמה נמצא שהאלל 

 (.בגזעי החום) D, (רסי'נמצא בג) Cאללים נוספים  מופיע הגן עם A,Bבנוסף אללים (. .) 09% -
מרחק מהמלטה , מטרת המחקר לבדוק את אחוז הקזאין בחלב ואחוז הקזאין בחלבון לפי חודשי השנה

ברמת ביקורת החלב , הניתוח הוא רחב היקף. ס ואוריאה בחלב וכן ניתוח משלוחי חלב"הקשר עם סת
 .ם במעבדה המרכזית לחלב בהיקפים נרחביםוזאת בגלל היכולת לבדוק במכשירים הקיימי

 
 ממשק ההזנה. 7

ממשק ההזנה שיש בו להשפיע על שיעור הקזאין בחלב זהו ממשק בו מושם דגש על שילוב בין הגברת 
נראה מהניסיון . האספקה של חלבון שרידי יעיל לבין ובעיקר הגברה של ייצור החלבון המיקרוביאלי

מזן כמו אצל יצרני הפר, שכבר יש לנו ובעיקר מזה שהצטבר בארצות שכבר היום שמות דגש על נושא
בצפון איטליה כי שילוב נבון של קטניות באיכות טובה יחד עם איזון רכיבי ומקורות האנרגיה הזמינה 

יאפשר לנו ולו בחלק ממשקי החלב בישראל שייעודו לכך להעלות את שיעור הקזאין וכלל החלבון בחלב 
 .המיוצר

 
 תוצאות המחקר. 9
 .ראשוני של המכשיר נרכשה תוכנת כיול למכשיר מילקוסקן המאפשרת כיול• 
כדי לבצע כיול  ISO 17997-1 IDF 29-1התחלנו לבצע בדיקות יחוס לקביעת קזאין בחלב על פי תקן • 

 .עדין של המכשיר
ונמצא , בצענו ניסוי לבדיקת יציבות דגימות הכיול על פי שיטת הייחוס ועל פי השיטה האוטומטית• 

 .ותימים לפח 0שהדגימות יציבות על פי שתי השיטות 
בדקנו את ההבדלים בדיוק החיזוי של אחוז הקזאין בחלב בין דגימות חלב מיכל ודגימות פרות בודדות • 



 (.ביקורת חלב)
שימוש בסדרת דגימות )פיתחנו שיטה לכיול עדין של המכשיר המבטיחה דיוק מרבי בכל סוגי הדגימות • 

בעלות אחוז קזאין " מהנדסות"ימות שתי דג, דגימות שמיכלי חלב של משקים שונים 0: כיול הכוללות
 .וחמש דגימות מפרות בשלבי התחלובה שונים(  3%ואחת  0.0%אחת )קיצוני 

 .בצענו כל חודש כיול עדין של המכשיר ובדקנו את יציבות הכיול פעם בשבוע, על פי שיטה זו• 
 .בחרנו רשימה של משקים בעלי סוגים שונים של ממשק הזנה שיהיו במעקב חודשי

 
 הגדרת הפרמטרים .4
(. Crude Protein) תוצאות אחוז החלבון המפורסמות מהמעבדה הן החלבון הכללי  –אחוז החלבון • 

ערך , מהחלבון הכללי %.0-המהווה כ( ( True Proteinהמעבדה בודקת את אחוז החלבון האמיתי 
. בל ברב המדינותפרסום החלבון הכללי מקו. החלבון האמיתי מתורגם לחלבון כללי באמצעות פקטור

 .ב וצרפת מפרסמות את החלבון האמיתי"ארה
 .אחוז הקזאין האבסולוטי –אחוז קזאין • 
 .יחידות המדידה לאחוז חלבון וקזאין במשלוחי חלב הן גרם למאה מיליליטר חלב• 
 .יחידות המדידה לאחוז חלבון וקזאין בביקורת חלב הן גרם למאה גרם חלב• 
ערך מספר הקזאין קובע את אחוז החלבון . אין מתוך אחוז החלבון הכלליאחוז הקז –מספר קזאין • 

 .כ החלבון"המתגבן מתוך סה
 
 תוצאות. 5

הבדיקות התבצעו לאחר הכיול . מוצגים מספר הבדיקות שהתבצעו במעבדה לפי שנים, 7בטבלה 
 .3992והפסקו בתחילת  .399ממחצית 

 
 .בדיקות קזאין לפי שנים - 7טבלה 

 
 

ג חלב "בדיקות רכיבי חלב וקזאין בהם אחוז הקזאין ואחוז השומן ואחוז החלבון וק 7,071,339בוצעו 
יום וערכי החלב והרכיבים  .09 -היו לפרות עם ימי חליבה קטנים מ7,920,002מתוכן . גדולים מאפס

חר יום לא .0-פרות הייתה ביקורת חלב ב 900,.70 -ל. 09-גדולים מאפס ומספר קזאין קטן מ
 .ביקורת חלב תקינות לאחר ביקורת הלוגית 103,232נותרו . ההמלטה

 
 n=732,828ממוצעים פשוטים  – 3טבלה 

 
יום ולפרה לפחות שתי  .1-מרווח בין ביקורות צמודות קטן מ, לאחר בדיקת רציפות של ביקורות חלב

 .ביקורות חלב 301,027-פרות ו .3,00.ביקורות חלב בתחלובה נותרו 
 
 ניתוח נתונים. 6

מוצגים ממוצעים מתוקנים של אחוז חלבון  7 3,0,בגרפים . ניתוח הנתונים התבצע לכל תחלובה בנפרד
ימי חליבה לפי , חודש המלטה, שנה/עדר: מודל הניתוח כלל. קזאין ומספר קזאין לפי חודש ביקורתו

( .)ס "קבוצת סת, (3,0)מספר חליבות , חודש הביקורת, מצב הריון בביקורת, יום 09קטגוריות של 
 (..)וקבוצת אוריאה 

  



 

 

 
 

. אחוז קזאין ומספר קזאין לתחלובות השונות, מתקבל התנהגות דומה של אחוז חלבון 7,3,0מן הגרפים 
אחוז קזאין הנמוך ביותר גם הוא . 9.72%-כ( גבוה)לחודש ינואר ( נמוך)טווח אחוז החלבון מחודש יולי 

מספר קזאין הגבוה בחודש אוגוסט והנמוך ביולי בכל . ביולי והגבוה בינואר והטווח דומה לאחוז החלבון
נקודות האחוז להוציא חודש  7.0 -הפער במספר הקזאין בין החודשים הנמוכים לגבוהים כ. התחלובות

 .יולי הנמוך במיוחד
 

 .אחוז קזאין ומספר קזאין לפי תחלובות, עקומת התחלובה של אחוז חלבוןמוצגת  0,.,.בגרפים 
  



 

 

 
 

התנהגות אחוז . אחוז קזאין ומספר קזאין דומה, מתקבל עקום התחלובה לאחוז חלבון, 0,.,.מגרפים 
מספר . המלטה ירידה עד לשפל כחודשיים לאחר ההמלטה ומשם עלייה קבועהמ. הקזאין והחלבון דומים

מהמלטה ועד לחודשיים אחרי ההמלטה עולה יחסית באופן חד ולאחר מכן עולה . הקזאין מתנהג שונה
מספר . לקראת סוף התחלובה מספר הקזאין אף יורד באופן מתון+ 0בתחלובות , באופן מתון יותר

 .נקודת האחוז 7 -הפער בין תחילת התחלובה לחלק האחרון כ. חלבון והקזאיןהקזאין עולה עם שיעור ה
  



 

 

 
 

בין , שקילות חלב עם פחות ממאה אלף, ס חולקה לארבע רמות"מתקבל קבוצת הסת 1,2,0מגרפים 
מספר הקזאין נמוך בכיחידה אחת כאשר ספירת . אלף 99.-אלף וגדול מ 99.-399, אלף 799-399

כלומר אינו מושפע , ז החלבון קבועאחו. ס"אלף יחסית לספירות נמוכות של סת 99.-ס גדולה מ"הסת
 .ס"מכמות הסת

  



 

 

 
מספר קזאין נמצא נמוך . מתקבל שאחוז החלבון והקזאין אינו תלוי ברמת האוריאה 79,77,73ים מגרפ

 (.אחוז חלבון נמוך במנה) 2-בחצי יחידה ברמות אוריאה הקטנות מ
 
 ניתוח משלוחי חלב. 2

. משלוחי חלב בתקופה 799הניתוח התבצע רק ליצרנים מעל . 3991-ו 3990נותחו משלוחי חלב בשנים 
מודל הניתוח כלל את השפעת היצרן . משלוחים המייצגים כמיליארד ליטר חלב .70,.72בקובץ נותרו 

 .שנה/וחודש
  



 

 
  
 

 :מסקנות מהגרפים
 .הממצא דומה לניתוח ברמת הפרה. 99,999.ס מעל "מספר קזאין יורד כאשר הסת -7
 .כאשר האוריאה עולה( יחידות האחוז 9.3)מספר הקזאין עולה בשיעור מתון  -3
 

 .מתאמים לפי משלוחי חלב בין התכונות - 0טבלה 

 
 

 :9מסקנות מטבלה 
כלומר מכשירי . סביב האפס, המתאמים בין אוריאה בחלב לבין כל התכונות נמוכים מאוד - 7

 .המילקוסקאן במעבדה המרכזית בודקים את החלבון האמיתי
 .סביב האפס, ס בחלב לבין כל התכונות נמוכים מאוד"המתאמים בין סת -3
כלומר ככל שעולה אחוז החלבון החלק של . .9.3, המתאם בין אחוז חלבון למספר קזאין חיובי – 0

 .ממצא זה נמצא בניתוח עקומת התחלובה של הפרה. הקזאין עולה
ככל שעולה אחוז הקזאין עולה החלק של הקזאין  כלומר. 0..9, המתאם בין קזאין למספר קזאין חיובי -.

 .עולה
ס נמוך יותר "כלומר ככל שסת(. - 9.92)ס לבין מספר קזאין שלילי ונמוך יחסית "המתאם בין בין סת – .

 .עולה מספר הקזאין
 
 ניתוח משלוחי חלב פסח. 8

סח תפוקת זאב פייקובסקי מדען ראשי בתשלובת החלב בתנובה הביע את החשש שבתקופת הזנת פ



משלושה  -(א: )הוגדרה קבוצות הזנה. 3990-3991נתוני הקזאין נבדקו בפסח בשנים . הקזאין יורדת
 .שבועיים לאחר פסח –( ג), שבוע לפני פסח ופסח –( ב), שבועות מתחילת פסח ועד שבוע לפני

  

 
 

 :תוצאות
 .במספר קזאין( 9.3)בתקופת הזנת פסח ישנה ירידה קטנה  -7
 .אחוז החלבון והקזאין דומים בשלושת התקופות -3
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