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אבחון מאזן האנרגיה של פרות לאחר המלטה

 לאחר המלטההשלילי האנרגתייש קשר ישיר בין חומרת המאזן  ,

.  תחלואה והפוריותה, לבין ביצועי הפרה

יציאת הפרה משיווי משקל מלווה בסטרס חמצוני.

 האנרגיה כיוםמאזן חישוב-

אינו ישים  –באמצעות מדידת צריכת המזון הפרטנית -באופן ישיר

.בתנאי משק

 מתן ציוןBCS(Body scoring)- התחלובהפעמים במהלך 3נעשה

.ואין מעקב רציף אחר השינויים במצב הגופני

בשקילות חלבכאשר מדובר רק מספק אינו –חלבון /יחס שומן.

אבחון מאזן האנרגיה של פרות לאחר  
המלטה



ביומרקרים  יש צורך בזיהוי של 

אשר יאפשרו בדיקה  בחלב 

לא פולשנית  , מדויקת

של מאזן האנרגיה ואובייקטיבית 

והסטטוס המטבולי של הפרה 

. הבודדת



 הגליקוליטיתמטבוליטים הקשורים לפעילות ריכוזי

בעטין קשורים ישירות לתנובת החלב  בתאי האפיתל 

.בעטיןולמטבוליזם 

אנו נבחן בחלב  :

ריכוזי גלוקוז  1)

פוספט-6-ריכוזי גלוקוז2)

G6P/glucoseהיחס 3)

בחלבמטבוליטים



:כמו כן נבחנה בחלב

 פעילות האנזיםG6PDH–Glucose 6 phosphate 

.dehydrogenase

Malondialdehyde -MDA– חימצוניתמדד לעקה.

ORACOxygen radical absorbance capacity--

.מדד לפוטנציאל חמצון חיזור בחלב

בחלבמטבוליטים



-ריכוזי גלוקוז ו. 1 G6Pבחלב

  ריכוזי הגלוקוז בחלב משקפים את ריכוזו בציטופלסמה

.המפרישיםשל התאים 

G6P או  גליקוליזהמהווה צומת להתפצלות לתהליכי

.למעגל פנטוז

 הפנייתG6P למעגל הפנטוז מובילה לייצורNADPH-קו-

.פקטור חיוני לייצור שומן החלב ונוגד חמצון

בחלבG6P-ריכוזי גלוקוז ו



תחלובהתחילת תחלובהאמצע 
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שינויים במטבוליזם העטין לאחר המלטה



מטרות העבודה

 בחלבהמטבוליטיםבין ריכוזי בחינת הקשר:

G6PDHפוספט ופעילות האנזים -6-גלוקוז וגלוקוז( 1

(MDA, ORAC)חימצוניתמדדי עקה ( 2

.המלטהלאחר למאזן האנרגיה של פרות 

  בחינת הקורלציה בין מדדים בחלב למאזן האנרגיה

.מטבוליטים בדם בפרות לאחר המלטהוריכוזי 

מטרות העבודה



12פרות לאחר ההמלטה ברפת ההזנה הפרטנית.

 דוגמאות חלב נאספו אחת לשבוע לבחינת ריכוזי

וכן  G6PDHופעילות האנזים G6P, גלוקוז: מטבוליטים

.חימצוניתמדדי עקה 

מהלך הניסוי



 פעמים בשבוע לבחינת ריכוזי  3דוגמאות דם נאספו

NEFAואינסולין.

נאספו נתוני צריכת מזון וחושב מאזן אנרגיה.

מהלך הניסוי



תנובת , משקל גוף, צריכת מזון–תוצאות 
חלב ומאזן אנרגיה
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בחלב של פרות לאחר ההמלטה



ריכוזי ה-MDA  בחלב היו גבוהים בשבוע
.הראשון לאחר ההמלטה ולאחר מכן ירדו

 נמצאה קורלציה שלילית בין ריכוזיMDA  בחלב
(.r = -0.36, P < 0.01)בתחלובהלימים 

 נמצאה נטייה לקורלציה שלילית ביןORAC

(.R = -0.3 ,P < 0.07)בחלב למאזן האנרגיה 

בחלב  חימצוניתהקשר בין מדדי עקה 
למאזן האנרגיה



 ריכוזיG6Pבחלב היו בקורלציה חיובית לריכוזי ה-
NEFA בדם(r = 0.6, P < 0.02.)

 יחסG6P/G היה בקורלציה חיובית לריכוזיNEFA

(.r=0.81, P<0.0003)בדם 

יחסG6P/G   היה בקורלציה שלילית לריכוזי
(.r = -0.68, P < 0.02)האינסולין בדם 

בחלב  מטבוליטיםהקשר בין ריכוזי 
ובדם בפרות לאחר ההמלטה





המשך העבודה

ניסוי ברפת הפרטנית בבית דגן  :

 פרות ממליטות40ביצוע ניסוי עם

חליבות ביום3-דיגום של חלב פעמיים בשבוע מ.

BCS לשבועאחת  .

 בחלב במעבדה המרכזיתש"חבדיקות רכיבי חלב והרכב.

חישוב מאזן אנרגיה, נתוני צריכת מזון.

 בחלב למאזן האנרגיההביומרקריםביסוס הקשר בין ריכוזי.



סיכום

 בחלב  במטבוליטיםזו תבסס את השימוש עבודה
המטבולי של  למאזן האנרגיה והסטטוס כביומרקרים

.  פרות לאחר המלטה

 יבחן את ריכוזי אשר פיתוח של חיישן ייתכן ותאפשר
.לניטור מאזן האנרגיהכאמצעי בחלב הביומרקרים



!תודה


