
השפעת תוספי טעם מלאכותיים במנת מעלי 
גנים תפקודיים במערכת  התבטאות גירה על 

החיידקית  המיקרופלורההעיכול ופרופיל 
הדקבתחילת המעי 

,  זהבה אוני, יוסי ויין, עינב בר שירה, מאוונגיפליסטה, דלאשהערין
יש'מבגסמיר, בכש-מלי דורי, אלינבערן 

המחלקה למדעי בעלי חיים

סמית. ש רוברט ה"הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע

האוניברסיטה העברית בירושלים 



בחירת והעדפת המזון
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חשיבות תוספי הטעם

את המזון המתוק במנה למזון ג יודעים לקשר "מע•
בחלבוןעשיר למזון Umami-טעם ה, באנרגיהעשיר 

ג להימנע "למעלהבחין בטעם המר מאפשרת היכולת •
רעילותמצריכת המזון המכיל תרכובות 

העדפת 
הטעם  
המתוק

מזון
עשיר  

באנרגיה

עלייה  
בצריכת 
המזון  
ובמשקל



השפעת תוספי טעם וריח

שיפור קיבולת וניצולת המזון

 בביצועיםלשיפור שיפור בצריכת המזון שמובילה  ,
הגוףפיתוח 

עלייה במשקל

 בעלי מאפיינים ואיכות  , מועדפיםבמזונות פחות שימוש
ולהביא  , תוצרי לוואי חקלאיים ותעשייתייםכגון , ירודה

בצריכת מזונות אלולעלייה 



חוש הטעם
,  מתוק: סוגים שוניםחמישה •

Umami-ו, מר, חמוץ, מלוח

מגורה באמצעות הפעלת  הטעם •
ג"ע(TRC)תאי קולטן הטעם 

הלשון

והחמוץ        תעלות  המלוח טעם •
יונים

Umami-ו, מר, טעם המתוק•

GPCRממשפחת חלבון קולטנים 



מנגנון חישת הטעמים

קיומו של מנגנון חישת הטעמים בכלל •
וחישת הטעם המתוק בפרט נמצא בחלל  

בהתחשב בכך ששניהם  GIT-הפה וב
אחראים לזיהוי חומרים מזינים וחומרים  

לא מזינים במזון

יוזמים את GIT-הן חלל הפה והן ב

,  התגובות הפונקציונאליות המתאימות

כגון תפיסת הטעם ושחרור מגוון  

הורמונים בעלי חשיבות רבה בספיגת  

העיכול'מעלאורך נוטריינטים



מנגנון חישת הטעמים

ג תאים  "נמצאים עT1R2-T1R3קולטני טעם המתוק•
אנטרואינדוקרינים

מגבירה ביטוים  , בחלל המעיוגלקטוזגלוקוזנוכחות סוכרים כגון •

האינטרוציטיםג "עSGLT1הגלוקוזעלייה בביטוי נשא •

הגברת ביטויי גנים תפקודיים והורמונים מעורבים בשמירה על  

במעי וויסות מסלולי ספיגת  הגלוקוזהומיאוסטזיס ומטבוליזם 

שוניםנוטריינטים

GLP-1, GLP-2, CCK, ATPase, Aminopeptidase N



מטרת המחקר

 ,Sucramלבחון השפעת תוספי הטעם המלאכותיים

Capsicum  על צריכת המזון בכבשים, מרוכזתבמנה  ,
הטעם המתוק וגנים תפקודיים באזור  ביטוי קולטני 

Proximal Jejunum , המיקרוביוםוקביעת פרופיל
במעיים



4x2 Cross-Over Design, 21 days 

כלובים מטבולים

8חודשים 5בני , נקבות4, זכרים4:טלאים

4קבוצות טיפול:

Sucram

Capsicum

Control

Mix ( Sucram+ Capsicum 1:1 ratio)

ותערובת פיטום מסחרית  , תירס שלם, (TMR)בליל : מנת הבסיס

2.68-חלבון ו15.7%במטרה לספק , בהתאמה50:25:25ביחס 

ME/kgב חומר יבש"אנרגיה מטבולית ע



מערך המחקר

תקופת איסוף להפרשות

 ביופסיותלצורך , פרוטוקול הרדמה מלאהניתוחים תחת

 היחסי של הגנים בדיקת הביטויT1R2, T1R3, SGLT1, 
GLP1, GLP-2, CCK, AP-N, ATPase

 שיטת -המעיבתוכן המיקרוביוםקביעתNext Generation 
Sequencing



תוצאות

contrast4

Treatments1 P <

Items Control Sucram Caps Mix SEM2 P <3 CxCa4 SxCa5 MxCa6

Daily Intake, g/MBW

DMI 69.9 72.9 79.1 75.2 14.7 0.886 0.441 0.625 0.720

OM 60.1 62.3 68.7 66.2 13.7 0.896 0.477 0.602 0.818

CP 9.7 10.4 11.5 10.9 2.4 0.791 0.337 0.569 0.730

NDF 22.3 22.8 24.8 24.2 4.7 0.939 0.578 0.647 0.880

ADF 9.2 9.4 10.1 10.0 1.9 0.954 0.620 0.692 0.921

Hemicellulose 13.1 13.4 14.7 14.3 2.9 0.928 0.548 0.618 0.851

EE 2.8 2.9 3.3 3.1 0.7 0.862 0.418 0.575 0.800

BW gain, g/MBW

Average weight 

gain (daily)

5.6b 8.5ab 16.2a 8.1ab 6.5 0.020* 0.011* 0.068* 0.048*

ועלייה במשקל הגוף  , השפעת תוספי טעם מלאכותיים על רכיבי הדיאטה

(g/MBW/d)בכבשים מטבולי יומי המתבטאת בגרם למשקל גוף 

Pבין הטיפולים השונים מציינות הבדלים מובהקים ברמת מובהקות a,bאותיות שונות  <0.05, P <0.1



תוצאות
היומית  השפעת תוספי טעם מלאכותיים על העלייה במשקל הממוצעת 

(g/MBW/d)מטבולי יומי גוף בגרם למשקל המתבטאת , בכבשים

Pמציינות הבדלים מובהקים ברמת מובהקות a,bאותיות שונות , ערכים המוצגים כממוצע סטיית תקן <0.05



תוצאות
השפעת תוספי טעם מלאכותיים על הביטוי היחסי של קולטני הטעם המתוק  

T1R2, T1R3 ונשא הגלוקוזSGLT1 באזורProximal jejunumבכבשים

Pבגרף מציינות הבדלים מובהקים ברמת מובהקות a,bאותיות שונות . הערכים המוצגים כממוצע סטיית תקן <0.001

Pמייצג הבדלים מובהקים בין שני טיפולים ברמת מובהקות ( #)סימן  <0.1



תוצאות
השפעת תוספי טעם מלאכותיים על הביטוי היחסי של הורמונים תפקודיים  

GLP-1, GLP-2, CCK באזורProximal jejunumבכבשים

Pבגרף מציינות הבדלים מובהקים ברמת מובהקות a,bאותיות שונות . הערכים המוצגים כממוצע סטיית תקן =0.05

Pמייצג הבדלים מובהקים בין שני טיפולים ברמת מובהקות ( #)סימן  <0.1



תוצאות
Aminopeptidaseשל אנזיםהשפעת תוספי טעם מלאכותיים על הביטוי היחסי 

N ,אשלגן -ומשאבת נתרןATPase באזורProximal jejunumבכבשים

Pמציינות הבדלים מובהקים ברמת מובהקות a,bאותיות שונות . הערכים המוצגים כממוצע סטיית תקן <0.05



השפעת תוספי טעם מלאכותיים על הרכב פרופיל 
בכבשיםProximal jejunumבאזור המיקרוביום

Beta diversity- Weighted Beta diversity- unweighted

המיקרוביוםלעומת שאר הטיפולים על הרכב Controlהשפעת קבוצת הטיפול 



השפעת תוספי טעם מלאכותיים על הרכב פרופיל 
בכבשיםProximal jejunumבאזור המיקרוביום
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Alpha Diversity

המיקרוביוםלעומת שאר הטיפולים על הרכב Controlהשפעת קבוצת הטיפול 



Firmicutes

Bacteroidetes
Lactobacillales

Proteobacteria

EscherichiaClostridium

Aerococcaceae
Lachnospiraceae

Gammaproteobacteria

Enterobacteriaceae

Actinobacteria
Corynebacteriaceae

Erysipelotrichaceae

Oxalobacteraceae

Flavobacteriia

Peptococcaceae

Veillonellaceae

ActinobacteriaYaniellaceae

StaphylococcaceaeRuminococcaceae

Bifidobacteriaceae

Turicibacteraceae

Faecalibacterium

Desulfovibrionaceae

Anaerolinaceae

Methanobacteria

Microbiota



מסקנות 

  לשני התוספים יחד יש אפקט סינרגיסטי בהגברת ביטוי
T1R2-T1R3 ,SGLT1 ,ועלייה בקצב הגדילה של הכבשים

ג"שימוש באסטרטגיות תוספי טעם מלאכותיים במנת מע  ,
ולשפר יעילות המנה הנצרכת, במטרה להגביר צריכת המזון

והבנת מנגנונים בסיסיים במערכת  , דיוק בבניית המנות

העיכול יביא לסיפוק צרכי בעלי החיים ושיפור ברווחתם בממשק  
אינטנסיבי  

 בנוסף לקדם הקמתה מערכתMicrobiota ג"במעמועילה יותר
יצרניים



תודות

יש'מבגסמיר'פרופ

ר עינב בר שירה"ד

אלינבערן 'פרופ

בכש-ר מלי דורי"ד

זהבה אוני'פרופ

מוואנגיפליסטה




