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 ניתוח גנטי וסביבתי של תכונות בריאות ברפת החלב

 

 התאחדות מגדלי הבקר, עזרא. א

  
 

 הקדמה
( 41)גוברת הדרישה להכליל תכונות נוספות לייצור חלב ושיפוט גופני לתוך אינדקס הטיפוח , בעולם

נזק בגין ירידה בייצור חלב , תרופות, קיטון בהוצאת הזרעה, וזאת במגמה לשפר את הישרדות הפרה
, פוריות, באינדקס הטיפוח הישראלי כולל תכונות ייצור חל. נוחות בחליבה ועוד, בגלל בעיות בריאות

מקדמי התכונות (. 48)יחידות בשנה  58-קצב עלייה גנטית שנתי שווה לכ. תאים סומטיים והישרדות
השנים האחרונות בדומה לעולם התרחש  41-ב. באינדקס מבטאים את הערך הכלכלי של כל תכונה

בלבד נוספו בעבר האינדקס כלל תכונות ייצור חלב . בישראל תהליך שינוי בתכונות הנכללות אינדקס
נוספו  0119בשנת . 0111-הישרדות ב, 0111 -פוריות בנות ב, 69תאים סומטיים בשנת , לאינדקס

כל תכונה שנוספה לאינדקס כללה מחקר ופיתוח שכלל את . תכונת קושי בהמלטה ושיעור התמדה
ביא את מציאת גורמי תיקון לערך התכונה בכדי לה, ניתוח פנוטיפי, הגדרת התכונה: השלבים הבאים

ניתוח גנטי של גורמי שוניות ומתאמים עם תכונות הנכללות באינדקס , ערכיה לבסיס השוואתי שווה
בהצעת המחקר . פרות לתכונה/מציאת הערך הכלכלי של התכונה ושילובה באינדקס ומבחן פרים, הקיים

ונות המוצעות התכ. הנוכחית תיבדק האפשרות לשלב תכונות נוספות בעלי ערך כלכלי לאינדקס הטיפוח
. דלקות עטין קליניות הן גורם משמעותי בנזקים כלכליים לרפת. הן בריאות ובעיקר דלקות עטין קליניות

לאחרונה פורסמו מחקרים המצביעים על (. 6)תרופות וסיכוי גבוה יותר ליציאה , הנזק בירידה בייצור חלב
בין ייצור ( לא רצוי)קיים קשר גנטי חיובי בנוסף (. 41)קשר שלילי בין דלקות עטין לבין הסיכוי להתעבר 

. כלומר טיפוח ממושך לייצור מעלה את שיעור דלקות עטין קליניות, (44,,,1)חלב לדלקת עטין קלינית 
ס "הכללת הסת(. 40,0) ,.1-ס בגודל של כ"בין דלקות עטין לבין סת( רצוי)מצד שני קיים מתאם שלילי 

תאם הבינוני עם דלקות עטין משפרת את ההתמודדות בקשר בשנים האחרונות באינדקס הסלקציה והמ
אולם ההתמודדות הטובה ביותר היא . בין העלייה הגנטית בייצור חלב לאירועי דלקות עטין( 8)הלא רצוי

למרות חשיבות התכונה נתקלו מערכות טיפוח בעולם בבעיות (. 8)באמצעות שילוב התכונה באינדקס 
בנות  411ולכן בתכנית טיפוח הבוחנת ( 41,44,40)ה תורשתיות נמוכה לתכונ; ביישום התכונה באינדקס

בשנים האחרונות חלו בישראל . קושי רב באיסוף נתונים מהרפתות, לפר אמינות האומדן הגנטי נמוכה
שימוש , הראשון. שלושה שינויים המהווים פוטנציאל להעמיד מחקר אמין על תכונות הבריאות וליישמן

אינטגרציה בין נתוני ספר , השני. בעלות קידוד אחיד, מפרות ספר העדר 51% ,גובר במערכת מחשב
לחלק מהפרים במבחנם הראשון יש כמות , השלישי. העדר לבין המעבדה הארצית לבריאות העטין

 .פרים אלו נקראים מבטיחים, גדולה של בנות
 

 ניתוח נתונים
בספר העדר דלקת עטין . ין המחלותכאמור העלות הכלכלית של דלקת עטין גבוהה והיא החשובה ב

 :מוגדרת בקוד אבחנה בצורות הבאות
 דלקת עטין קלינית –141
 גבן בעטין – 144
 נפיחות בעטין – 140
 דם בעטין – 141
 בצקת בעטין – 148
 דלקת עטין קלה – 149
 דלקת עטין מתונה – ,14
 פטמה פצועה – 145
 פטמה סתומה – 146
 דלקת עטין טוקסית – 101
 רביצה+ ד עטין טוקסית – 104
 דלקת עטין חמורה – 100
 דלקת עטין מוגלתית - 101
 דלקת עטין נמקית – 101

 בעיות בפטמות – 108-111
 

בנוסף . דלקת עטין קלינית – 141מהדיווחים הם קוד  %,5-על פי דיווח הרפתן בתחלובה ראשונה כ
 .שר הסיבה היא דלקת עטיןלדיווח קוד אבחנה הילקח הדיווח גם מאירוע יציאה של הפרה כא



 
לאחר מכן הוגדר . ,0111-011לכל פרה בתחלובה ראשונה נילקח דיווח ראשון של דלקת עטין בשנים 

בסך הכול נותרו בקובץ . 1%קריטריון של אמינות הנתון על סמך ממוצע של הנגיעות בעדר מעל 
 :הנגיעות חושבה לפי שנים ולפי חודשים. פרות 16,444הנתונים 

 
 :נגיעות דלקות עטין לפי חודש בתחלובה ראשונה – 4 טבלה

 
 

 :נגיעות דלקות עטין לפי שנים בתחלובה ראשונה – 0ה טבל

 
 

התקנות ) שימוש מוגבר בתוכנת הניהול נעה: כמות הנתונים גדלה במשך השנים כנראה הסיבות הם
 .כללית שיעור הנגיעות דומה במשך השנים. ה"והסברה של מאל( 0111החל משנת 

 
 .פרות 96,,,1נותרו , פרות 11לאב הפרה מעל : כדי לחשב את התורשתיות הוגדרו

 
 תוצאות

קבוצה , (רמות 059)המודל כלל את אב הפרה .  1,4הופעל מודל ניתוח גנטי של אב ואב האם לתכונות 
נתקבלה . עונה/שנה/עדר, קבוצה גנטית אב אם הפרה, (רמות 198)אב אם הפרה , (רמות 1)גנטית אב 

 :חושבו אומדני הורשה לפרים והתקבלו. 0.1%תורשתיות של 
 

 .הפרים הטובים ביותר לדלקות עטין – 1טבלה 



 
 

 .הפרים הגרועים ביותר לדלקות עטין – 1ה טבל

 
 .טווח זה מאפשר הכנסת התכונה לאינדקס הטיפוח. 5%-טווח התכונה כ

 
 המשך

 .0141אנו מתכוונים לחדש אותו בשנת . חש במחקרים הופסק המחקרלאור שהתר
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