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על צריכת או דחיית מנה במעלי וארומותהשפעת טעמים 

גירה

  גילוי טעמים מועדפים או דוחים על ידי מעלי גירה יאפשר החדרתם

למנה בכמות מינימלית שתאפשר שליטה וויסות בצריכת מזון של  

.  מנות המורכבות ממזונות קונבנציונליים ומזונות לוואי

 לתחזיות הגלובאליות לגבי צריכת מזון על ידי אוכלוסיית  בהתאם

בשנת  )מיליון טון 209-צריכת הבשר תגדל מ, העולם ההולכת וגדלה

באופן דומה צריכת החלב על  . 2020מילון טון בשנת 334-ל( 1997

.תקופהמיליון טון באותה 661-ל445-ידי אוכלוסיית העולם תגדל מ



?למה. טעמים

 על ידי מעלי הגירה באופן מובהק תלויה  ( העדפה)בחירת המזון

ח וניסיון קודם "הסטטוס האנרגטי של בע, בהרכב הכימי של המזון

.  מסויםלגבי מזון 

 חושיים של המזון לאלמנטים ג קשורה "מזון מסוים על ידי מעהעדפת

. המזוןואירועים המתרחשים לאחר צריכת 

 ג מצוידת בחלל הפה והלשון בגבשושיות טעם  "העיכול של מעמערכת

.בין טעמים שוניםרבות המבחינות 

 מר , מתוק)וארומותלהבחין בין טעמים בעלי היכולת מעלי גירה

.  אחרשונים דבר שיאפשר להעדיף מזון מסוים על ......( 'וכו



חוש הטעם

חיים  -קיים שוני ביכולת חישת טעמים בין בעלי
שונים אשר קשור קשר הדוק לנישה האקולוגית  

.ולזמינות המזון

 אפיתליאלייםבלוטות הטעם הינם מבנים
.הפהבחלל ברובם שנמצאים 



בלוטות הטעם–חוש הטעם 

 תאי  100-מכמורכבים בלוטות הטעם

.טעםחישת 

 הרצפטורים למולקולות בעלות טעם

רצפטורים מצומדי  שייכים למשפחת 
Gחלבון 

G-coulpled protein receptors–
(Gusducin)
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חוש הריח מהווה חלק מחישת הארומה במזון

רכיבים נדיפים במזון מגיעים דרך האף לתאים  

נקשרים לרצפטורים שמעוררים גירויים  , מיוחדים

שממשיכים לאזור המוח הקדמי  , עצביים



(קולטנים שונים)רצפטורים –טעמים שונים 

-מתקשר למזונות בעלי ערך אנרגטי גבוה : מתוק
GPCRהרצפטור הינו  . סוכרים ופחמימות

.T1R3ויחידת T1R2שמורכב מיחידת הטרודימרי

טעמם של חומצות אמינו כדוגמת  : אומאמי
GPCRהרצפטור הינו  . ואספרטאטגלוטמאט

.T1R3ויחידת T1R1שמורכב מיחידת הטרודימרי

מתקשר לחומרים מזיקים ורעילים: מר  .
.שלו סוגים שוניםT2Rמונומרהרצפטור הינו 

הסברה בעולם המדעי היא  : מלוח וחמוץ
+Naי מעבר ישיר של "שטעמים אלה מורגשים ע

בהתאמה דרך תעלות ייחודיות הקיימות על  +H-ו
.של תאי חישת הטעםהאפיקליתהממברנה 

בשנים האחרונות החלה התייחסות  : שומן
טרם  . מדעית לטעם השומן כאחד מטעמי הבסיס

.התגלה הרצפטור לטעם השומן



לא מוגבלת לאזור הפה: חישת הטעם

 לאחרונה בספרות המדעית מצטבר מידע על חישת
טעמים במערכת העיכול של יונקים שונים ואת חשיבות 

עיכול וספיגת  , חישת הטעם המתוק בתהליכי צריכת מזון
.  סוכרים לאורך מערכת העיכול

מידע רב קיים על תהליכי אדפטציה של טעמים  , במקביל
עוד בתקופה העוברית ( בדרך כלל טעמים דוחים)שונים 

.  והינקות



לא מוגבלת לאזור הפה: חישת הטעם

 כבשים  ( ובתחלובהיבשות )שכלל פרות ג"במעמקיף ניסוי

הראה שקולטני טעם מתוק בחלל הפה ( במרעה ופיטום)

מצומדי חלבון    T1R3-ו  T1R1המשתייכים למשפחת הקולטנים 

G (GPCR)   מתבטאים לאורך המעי הדק של כבש ופרה

כולל ממתיקים  )מונוסכרידיםומשמשים לחישת נוכחות 

(   ®Sucramמלאכותיים 

 גלוקוז במעי  טנספורטר-להם תפקיד מרכזי בוויסות ביטוי קויש

SGLT1  האנטרוציטיםעל גבי



במערכת העיכול–חישת הטעם 

(Low et al., 2014)



,  על העדפהוארומותמה יודעים על השפעת טעמים 

?   דחיה וצריכת מזון בכבשים

 במהלך שנה שעברה ביצענו ניסוי העדפת טעמים למגוון תוספי טעם

.וארומה שונים בטלאים

 וארומותתוצאות הראו שכבשים מעדיפים באופן ברור טעמים

.  שאפשר לנו לדרג מהמועדף והדוחה ביותר



וטעמים בכבשיםארומותתוצאות העדפת ודחיה 



ל בצענו ניסוי מטבולי בכבשים"בעקבות הניסוי הנ

:מטרות הניסוי

לבחון את השפעת הטעמים המועדפים ביותר על צריכת המזון ,

נעכלות רכיבי המזון ואנרגיה  , גדילה

ביטוי גנים במעי הדק של כבשים

חריף וסוקרם וחריף, סוקרם, בקרות: טעמים היו/הארומות

  ביופסיות מתחילת המעי הדק נלקחו לצורך מדידת ביטוי חיישני

. של גלוקוזוטנרספורטרטעם המתוק 



:מהלך הניסוי

8 4)חודשים 4טלאים שימשו לניסוי מגיל

 2x2 crossבמתכונת של ( זכרים4-נקבות ו

over design.

הניסוי בוצע בכלובים מטבולים

 המנה היומית הכילה בליל עם תערובת

–לספק צרכים מטבולים לגדילה )פיטום 

(צריכה חופשית

חלקים שווים והוגשה כל 12-המנה חולקה ל

.שעתיים בכלובים מטבוליים

 לאחר שבועיים של אדפטציה למנה ביצענו

ביופסיות מתחילת המעי הדק לצורך אנליזה 

.של ביטוי גנים



.

תוצאות צריכת מזון וגדילה



נעכלות לכאורה של רכיבי המנה



מאזן אנרגיה



קולטני הטעם המתוק  : ביטוי גנים המעורבים במטבוליזם האנרגיה

ונשא גלוקוז במעי הדק



:דיון ומסקנות מניסוי המטבולי

צריכת מזון

הגרנולותכנראה בגלל מבנה : העדפת הטעם החריף על ידי כבשים :

.  ילי עטוף במעטפת שומנים'מיצוי הצ

 הגדלת צריכת מזון( מספריתP< 0.09 אך לא סטטיסטית )  בטיפול

.החריף כנראה בגלל השפעה פוסט ספיגה של אנרגיה במזון

כנראה בגלל הרכב  : חוסר השפעת הטעם המתוק על צריכת המזון

(.סוכרים; עמילן)מנה שהכילה ברובה מזון מרוכז : המנה



:  דיון ומסקנות מניסוי המטבולי

נעכלות רכיבי המנה

בכרסמיקרוביאליעיכול , צריכת מזון: -נעכלות במעלי גירה תלויה ב ,
.עיכול אנזימתי בקיבה והמעי וזמן שהות המזון

דווח בספרות שלממתיקים  : סוקרם לא השפיע על ממדי הנעכלות
.מלאכותיים יש השפעה על פרופיל המיקרובים בכרס

 הטעם החריף הגדיל את נעכלות רכיבי המנה כנראה דרך גירוי מערכת
ועל ידי הגדלת הפרשת  , העצבים והגדלת זמן השהות במערכת העיכול

.  אנזימים במעי והשפעה חיובית על חיידקי הכרס והמעי



המשך..................דיון 
 של גלוקוז במעי הדק  טרנספורטיםהחריף הגדיל ביטוי

:בדומה לניסויים בעכברים

• glucose absorption- 68% increase  

• SGLT1 mRNA expressions -14-fold



סיכום-מאזן אנרגיה 

 Capsaicin increased ME, NE

(Calsamiglia et al., 2007, Julliard et al., 2017, Lin et al., 2012) 
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תודה לקהל על תשומת הלב  
  תודה לממנים בלעדיהם שום מחקר לא

מדען ראשי של משרד )היה מתקיים 

הנהלת ענף בקר ולשכת  , החקלאות

(המכונים

ותודה ענקית לצוות  :

 טכנאית צוות סטודנטים מסור–קריס סבסטיאן  :

,  פלךעירא, מאונגיפליסטה, קלייבסולהמוגאגא

ועריןטאיווגודסטיים, כליל בראון, וואגליפיליפ

.דלאשה


