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היבטים מתקדמים ביצור שומן החלב
MFD–דיכוי ביצור שומן החלב

תמצית הקורה בחזית המחקר בעולם

2015ינואר , ג"כנס לקוחות מע

רן סולומון
מכון תערובת" אמבר"



הגדרות לצורך יישור קו
(SFA)כפוליםקשריםחסרות–רוויותשומןחומצות•

לפחותאחדכפולקשרבעלות–רוויותבלתישומןחומצות•

((MUFAרוויותבלתיחדשומןחומצות•

(PUFA)ויותרכפוליםקשריםשניבעלות-רוויותבלתירבשומןחומצות•

בשמניםהעיקריות–רוויותבלתירב/בלתישומןחומצות–ולינולנית,לינולאית,אולאיתחומצה•
(פחמנים18-שרשרתארוכות)צמחייםובמזונותצמחיים

•RUFAL–(שאפשרככלנמוךרצוי)לכרסהמגיערוויותהלאהשומןחומצותמטעןכ"סה

בכרסהחיידקיםי"עPUFA-וMUFAשלהכפוליםהקשריםביטול–הרוויה–(BH)הידרוגנציה-ביו•

(CLA,טרנסחומצות)בכרסBH-התהליךשלבינייםמוצרישהןשומןחומצות–בינייםמוצרי•
לעטיןולהגיעלהיספגמהכרסלברוחהמצליחים

ברקמותנאגראובחלבמופרשהשומןבההעיקריתהצורה–גליצריד-טרי•

•MFD–החלבשומןיצורדיכוי

•CLA–במהלךהחיידקיםי"עהנוצרהלינולאיתהחומצהשלמיוחדמופע:מצומדתלינולאיתחומצה
BH-ה

,t10–לדיוןספציפי• c12, CLA–נחקרושטרםנוספיםרביםישנםאולם;ביותרהנחקר



פריקות  

מ"מ

;אורך סיב; מ"מ/ג"יחסי מ

NDFמ"ממ ;NDFאפקטיבי

בופרים

ובסיסים

pH

רומינציה

והפרשת רוק

אפקט  

הפחמימות

הרכב כימי של  

NDF(ADL)-ה

דופן תא 

בכרסנעכל 

אצטית. חיצור 

צריכת  

מזון

יצור שומן  

העטין בתאי 
(שומן שונות. ח400-כ)

(  עצמי)נובו דה 

50%

מהמזון  חומצות שומן ארוכות 

,  (40-45%)הידרוגנציה -ומביו

(5-10%), ומפרוק רקמות שומן

אצטית. ח

בלתי רווי ורב שמן צמחי 

@BHבלתי רווי מהמזון 

CLA/חומצות שומן טרנס

t10C18:1 t10c12C18:2 CLA

-מיקרו+כרס

אורגניזמים

עטין

בעיקר עמילן  : מ"מ

וסוכרים פריקים  

לקטוז בתאי יצור 

העטין קובע את  

נפח החלב

פרופיונית. יצור ח
לקטית. יצור ח

אצטית. חיצור 

גלוקוז

(גלוקונאוגנזיס)מהכבד 

(עמילן שרידי)נספג מהמעי 
CLA/חומצות שומן טרנס

t10C18:1 t10c12C18:2

1

2

3
4
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2009-14, נחלבת/ג"ק, יצור שומן ממוצע

ג שומן"ק
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2009-14, שומן ממוצע% 

אחוז שומן

ימי חליבה ממוצעים
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ג חלב"קימים בחליבה

חודש בקורת

2009-14, נחלבת/ג"ק, יצור חלב ממוצע

ג חלב לנחלבת"ק

ימי חליבה ממוצעים

~ -10-11%

,  תודה לאפרים עזרא

על  , התאחדות מגדלי בקר

נתוני ביקורות החלב



...לא מסתדר...לא מבינה

%  ; ימי חליבה עולים בקיץ

??השומן יורד

:  מה ההסבר לירידה

??(יואב אהרוני)פוטופריודיות*

?קיץ ועומס חום*

?שילובים?? גורמים אחרים*



ב"ארה, השומן בחלב% -שינויים עונתיים ב
חורף

קיץ

השנה

שומן% 



לקטוז% חלבון% שומן% ג"ק, יצור חלב

403.343.275.13

?נראית המנהאיך

%NDFגרעינים%ג"ממNDF%ג "מ

32.2ג"ק34.518.27

(:ג רטוב"ק)מזונות מייצגים רלוונטיים במנה 

מטופל. כ.גקרבונאט-ביגרעין תירסדגןחצירתחמיץ תירסתחמיץ חיטה

8.55.02.754.20.2000.5

חלב גבוה המלווה בירידה חזקה  : שלהי האביב, מאי יוניחדשים 
השומן% -ב

.חלב ומוצקים2013תוצאות מאי , רפת קיבוצית: דוגמא



גורמים לדיכוי יצור שומן החלב–תאוריות היסטוריות 
בעתהוא,המנהמהרכבהנגרם(MFD)החלבשומןיצורדיכוישלהקלאסיהמופע•

שמןאוצמחישמןשלתוספותבעתאו,(פריקעמילןעודףלרוב)מאדפריקהמנההזנת
.דגים

עדשלכירידהוהוגדרהצרפתימדעןידיעל1845בשנתלראשונהנצפתההתופעה•
.ולקטוזחלבון–האחריםמרכיביויצוראוהחלבביצורשינויללאהשומןביצור50%

קשההיה,השומןביצורהשינוייםלביןבמנהשינוייםביןהקושרהישירהגורםזיהוי•
MFDבעתבכרסשוניםותנאיםמצביםריבויבגללביותר

והיא,ארוכותשומןחומצותשלבספיגהמחסורהיתההראשונותהתאוריותאחת•
.בחלבהשומןיצורנפגע,שלהןשפעבעתשגםכשהתבררהופרכה

גסהמנה)שלהןהיחסיבריכוזבמיוחדבכרסVFAביצורהתמקדואחרותתאוריות•
מזוןעתירותבמנותאצטיתבחומצהמחסורעלהוטלההאשמה.(מרוכזתלעומת
בעטיןהשומןיצוראתשיפרהלאאצטטשלשאינפוזיהלאחרהופרכההתאוריה.מרוכז

.(בישראלגדלנוזותאוריהעל)
הגלוקוזבריכוזלעלייהגרמההפרופיונאטיצורשהגדלתטענהאחרתתאוריה-ל"לנבהקשר•

השקעתלהגברתלגרוםאמורהאינסוליןשלגבוההרמה.אינסוליןשללהפרשהשגירהבדם
,פרופיונאטשלאינפוזיהאולם.השומןאגירתמרקמותלעטיןגיוסווהקטנתברקמותשומן

ומרביתה,נורמאליתבמנהשניזונובפרות,15%-מפחותשללירידהגרמהאינסוליןאוגלוקוז
.בעטיןעצמייצורבגיןולאמהרקמותהגיוסהקטנתבגין



.בכרסהויטמיןשלבסינטוזירידהעקב,B12בויטמיןמחסורגרסהאחרתתאוריה•
.בעטיןשומןביצורהמעורבבאנזיםלפגיעהלגרוםיכולהזהויטמיןבאספקתירידה

לאאשר,MFDשלמצבבעתזהויטמיןשלאינפוזיהבעקבותהופרכההתאוריה
.המצבאתשיפרה

עלשהתבססו,רבותתאוריותשלובחינה,מחקרשלשניםעשרותלאורך–ולסיכום•
אשרממצאנמצאלא,החלבשומןשללסינטזההדרוש,אחראוכזהבמזיןמחסור
אחרתאוכזובתאוריהתומך

החלבבשומןטרנסשומןחומצותבריכוזקשוריםהחלבשומןביצורששינוייםהממצא•
(?אנליטיותשיטות?הןמי;90-השנות)חשובהצומתהיווה

וגרינאריבאומןידיעל(BH)הביוהידרוגנציהתאורייתגובשההמילניוםבתחילת•
החלבשומןביצורפגיעה/עיכובעקבנגרם,המנהמהרכבהמושרהMFD-ששגרסה

בעתבינייםכמוצריבכרסנוצרואשר,ספציפיותשומןחומצותידיעלהעטיןבתאי
.צמחישמןממקור,רוויותבלתירבשומןחומצותשלההרוויהתהליך

גורמים לדיכוי יצור שומן –תאוריות היסטוריות 
המשך...החלב



?(MFD)שומן בעטין סינטוזמתי מקבלים דיכוי 

Tyznick)מזון מרוכז : יחסי מזון גס • & Alen, 1951; Balch 

et al., 1952)

 & PUFA(Shawעתיר , הוספת שמן צמחי ושמן דגים למנה•

Ensor, 1959)

 ;Powell, 1939)ומבנה פיזיקאלי ג”המגודל חלקיקים של •

Balch et al., 1952)

???מה קושר בין שלושתם
מנגנוניםשניישפריקותופחמימות,שמןלתוספת:בעברשרווחהההשערה

!ביניהםלקשורהמסוגללוגיהסברשוםואין,שונים



מה קורה בכרס 
שמגיע  לשומן לא רווי 

-כחול : מהמזון
–צהוב ; נורמאלי

"מנות חריגות"

אספקה תקינה של 

חומצות שומן  רב בלתי  

מהמזון(PUFA)רוויות 

כירסיתחומצה 

c9t11C18:2 CLA

פרתיתחומצה 

t11C18:1

,  לחלב, סטאריתחומצה 

לרקמות אגירה

לינולאיתחומצה 

c9c12C:18:2

אספקה מוגברת של -1

חומצות שומן  רב בלתי  

מהמזון(PUFA)רוויות 

שינוי  ; שינוי תנאים בכרס

אוכלוסיית חיידקים

" 1שם -אין"

c10c12C:18:2 CLA

"2שם -אין"

t10C18:1

,  לחלב, סטאריתחומצה 

לרקמות אגירה

המפקח על , דיכוי פקטור–עטין 

האחראים על יצור , הפעלת גנים

האחראים על מכלול יצור , אנזימים

(בקרה מתואמת)שומן החלב 

ירידה בייצור שומן  
MFD-החלב 

BH-ה בנתיבי שינוי -2  BH-שינוי בקצב ה -3



מרבית חומצות השומן שעוזבות את  

הכרס ומגיעות לעטין ולרקמות הן  

(לא טוב בריאותית, לצערי)רוויות 

פה ושם בורחים מוצרי ביניים לא 

"  עושים לנו את החיים"רוויים אשר 

יותר מעניינים



עבור החיידקים בכרסBH-חשיבות ה

אפקט)הכרסלחיידקירעילותרוויותבלתיהרבהשומןחומצות•
הןלכן(בממברנותפגיעהולא)מטבוליתברמהכנראה,(בקטריוסטאטי

טוקסיגורםלנטרולאבולוציוניאקלום-הרוויהבאמצעותמנוטרלות
שכלהתברר–החיידקיםלמיניבהתאםמשתנהשונותPUFAשלהפגיעהרמת•

במיוחדרגישים(הצמחיהתאדופןמפרקי)הצלולוליטייםהחיידקיםקבוצות
.(?הצמחיהתאדופןבנעכלותפגיעה)מעוכבתופעילותםPUFAלנוכחות

לבנייןההכרחיותהשומןחומצותאתבוניםהחיידקיםBH-הבמהלך•
שלהפוספוליפידיםאתשבונותהעיקריותהשומןחומצות;גופם

.סטיאריתוחומצהטרנסחומצותהןהממברנות
הןשאףפחמנים17-ו15המכילות–פרדשומןחומצותהחיידקיםבוניםכןכמו•

החלבבשומןמופיעות



או יצור  , שינוי בתנובת החלבכמעט ללא , ביצור שומן החלב50%עדשל ירידה •
(.  חלבון ולקטוז)רכיביו האחרים 

לשינויים  או ממשק ההזנה הגורמים , המנההוא תוצאה של הרכב MFD-לרוב ה•
...בהרכב אוכלוסיות החיידקים בכרס, בתנאים בכרס

BH-שינוי תהליכי ה–ובהתמקדות , שינויים בתהליכי התסיסה בכרס–ובעקבות זאת •

בעלי פעילות  , (CLAs)בכרס אלה גורמים ליצירת חומצות שומן ספציפיות שינויים •
גורמות שם , אשר לאחר ספיגתן לדם והגעתם לתאי בלוטת העטין, ביולוגית ייחודית

השומןלירידה דרסטית ביצור 

באמצעות דיכוי גנים המקדדים ליצור אנזימים האחראים על  –הדיכוי ביצור השומן •
יצור שומן החלב

השפעת תוצרי תזונה על פעילות גנים–" נוטריגנומיקס"–האחרון בעברית •

:MFDהגדרה של 



הוא כנראה הגורם לדיכוי יצור שומן  CLAשל t10,c12האיזומר 
(קורנל' אונ, וחובריובאומן , 1999)בעטין החלב 

(:ג"ק35-36–תנובת חלב )CLAניתנו אינפוזיות למעי של איזומרים של 

c9,t11t10,c12בקורת

3.04a2.94a1.92bשומן% 

יצור שומן
1068a1086a696bיום/פרה/’ג

בחלב9,11
4.9b8.0b4.1bשומן’ ג/ג”מ

בחלב10,12
0.1b<0.1b3.9a>שומן’ ג/ג”מ

.  4-ו3התוצאות של ימים , מנה בסיסית זהה; ימי אינפוזיה4
ביצור שומן ללא שום  40%-ירידה של כ; יצור שומן בעטיןשלילית על השפעה t10,c12לאיזומר 

!כמו כן ריכוזו בשומן החלב עלה דרסטית; השפעה על פרמטר יצרני אחר



זו  –t10,c12,CLA-מה יודעים היום על המולקולה הזו  
?MFD-הנושאת בעיקר האשמה לתופעת ה

מוצר ביניים של  , בתנאים מסוימים נוצרת בכרס. הראשונה שזוהתה כבעלת פעילות ביולוגית•
BH ,רקמת העטיןלנספגת מהמעי לדם ומגיעה , בורחת מהכרס בכמויות קטנות מאד

:  בעטין•
סנטוז,  חומצות שומןסנטוז, מערך האנזימטי האחראי על הסעת חומרי המוצא ליצור שומן-בעטין •

;  הסעתם והפרשתם כטיפת שומן מוגמרת לחלב, טריגליצרידים

העוסק ביצור חומצות שומן וחיבורם האנזימאטיבעיקר דיכוי המערך –t10c12-ביולוגית של הההפעילות •
טריגליצרידיםכלשומן החלב 

MFDהופכת לחלק משומן החלב וריכוזה שם עולה באופן ניכר בתנאי •
מהכמות שברחה מהכרס20-25%–שיעור המעבר לשומן החלב •

:עצמת התגובה•
;  (חשיבות השומן ליונק הרך)יום מגיעים למעי /'ג7.5-מתקבלת כאשר כ50%מקסימום תגובת דיכוי של •

יום/'ג3.5-מחצית התגובה ברמה של כ•

:אפיון התגובה•
; שעות אחר מתן אינפוזיה למעי מתחיל דיכוי יצור השומן10-כ-מהירה ביותר •

באותו קצב-הפסקת אינפוזיה וחזרה לנורמת יצור שומן ; ימים3-4-שיא התגובה •

(אינפוזיה ממושכת)שבועות 20-כ–משך התגובה הארוך ביותר שנמדד •

נדרש מנון גבוה יותר-בתחילתה ; התחלובהבכל שלבי –התגובה •

(חלבון או לקטוז, יצור חלב)לא נפגע שום פרמטר אחר –פרט לדיכוי יצור שומן •



נפגעהחלבשומןשלמקטעאיזה•
(ארוכות)הגוףומרקמותמהמזוןהמגיעזהגםאולם(קצרותשומןחומצות)בעטיןהמיוצרזהבעיקר•

(משתנההרכבו)ואיכותיים,כמותייםהםהחלבשומןלגביהשינויים–משמעות•

?MFDמתרחשתכאשרהגוףרקמותבשארקורהמה•
הורמוניםאו,בוטיראטהידרוקסיבטא,NEFA,גלוקוזכמושוניםמטבוליטיםשלבפלסמההריכוזעלהשפעההייתהלא•

(שבועות20)מועדוארוכי(כשבוע)מועדקצריטיפוליםבמהלך,לפטיןאו,IGF,אינסוליןכמומטבוליים

ניצולדהיינוהאגירהברקמותשומןבסנטוזעלייהחלה,החלבשומןביצורלירידהשבמקבילמעידיםראשוניםממצאים•
חליפייםבאתריםבחלבהופרששלאהשומן

לחלבוהפרשתוהחלבשומןבנייתכלהאחראיהאנזימאטיהמערך•
שומן.חשלעצמייצור,מטבוליטיםהולכת:בהמעורביםאנזימיםשלוקואורדינציהמעורבותדורשהחלבשומןסנטוז•

והפרשתהולכה,בנייהוכן,טריגליצירידובנייתאסטריפיקציה,שלהןדסטוראציה,שומןחומצותהובלת,העטיןבתאי
לחלבהשומןטיפת

שומן.מחהיצורוגםהעטיןבתאיהנוצרותשומן.מחהיצורגם-המקורותמשניהטריגליצרידיםיצורנפגע,MFDבעת•
לחלבשליחתםבמהלךולאהטריגליצרידיםיצורברמתהיאשההפרעהמעידהזועובדה.(מזון,גוף)חיצוניממקור
.מוגמרתשומןכטיפת

האנזימיםאתהמקדדים(RNAבמסנגרירידה)הבאיםהגניםבהתבטאותירידהחלה,MFDשבמהלךהתקבל,ואכן•
.FAS,ACA,LPL,D9D,FACL,GPAT,AGPAT:הבאים

המנגנון.S14-וSREBP1הגנומיתהבקרהעלהאחראיםבתאפקטוריםעיכובידיעלנגרמתהגניםבהתבטאותהירידה•
ידועלאאלולפקטורים,t10c12ביןלאינטראקציה

זו  –t10,c12,CLA-מה יודעים היום על המולקולה הזו  
...המשך? MFD-הנושאת בעיקר האשמה לתופעת ה



בינייםמוצריאו,אחריםt10c12CLA,CLAשלליכולת
2יש,MFD-ללגרום,התגלושטרםבכרסBH-השל

:חשובותמשמעויות

ליצירתגורמיםאשר,והממשקייםהתזונתייםהגורמיםהבנת–האחת•
שומןביצורפגיעהעלאחראיםאשר,בכרסבינייםמוצרישלמוגברת

החלב

וממשקהמנההרכבדרך,במניעהראשוןשלב–והמנגנוניםהגורמיםהבנת•
הזנה

החלבשומןביצורמבוקרתהפחתהבהם,מצביםבחינת–השנייה•
לתהליכיםשמתפניםבמזיניםשימוששיעשהכך,להועיליכולה

אחריםמטבוליים



(BH)הידרוגנציה -תאוריית הביו? MFD-מה גורם ל
•MFDשלאיזומריםיצורעםקשורCLAהבהליךהנוצרים-BHשלבכרסPUFAמהמזון.

שמביאההכרסחיידקיאוכלוסייתידיעלמטבוליזםעובריםמהמזוןרוויםלאשומנים•
בגוףורקמותתאיםעלהמשפיעהביולוגיתפעילותישלהם,CLAשלליצור

-לכגורמיםנצפומהןששלושה,CLAשלאיזומרים20-מיותרמייצריםבכרסא"המק•
MFD,נקראוולכןCLAMFI–הואביותרהנחקר.שומןיצורמעכביt-10,c-12,C18:2

•T9c11,ו-c10t12CLA,עוצמתייםפחותשהםלמרות,שומןיצורלדיכויכפוטנציאלייםדווחוהםגם
.t10c12-מה

באמצעותשומןיצורלעיכובגורמיםשם,לעטיןמגיעה,בדםמטיילתזוCLAsחבורת•
.שומןיצורעלהאחראים,העטיןברקמתאנזימיםבמספרפגיעה

CLAבריכוזיאולם,נורמאליבאופןשומןמייצרותאשרבפרותגםנמצאיםCLAsאותם•
.השומןבסינטוזלפגועמכדינמוכים

שלעודפתצריכהכמובמנהסיכוןגורמילמספרנקשר,MFDגורמי,CLAשלמוגבריצור•
PUFA,ו,בגרעיניםעתירותמנות-pHהסביבהבתנאילשינוייםהגורמיםבכרסנמוך
החיידקיםאוכלוסיותבהרכבשינויים-ובעיקבותם,בכרס



במרביתנמצאים,ולינולניתלינולאיתחומצהבעיקרהםBH-למוצאחומרי•

.וגסיםמרוכזים,הצמחייםהמזונות

,בכרסהתנאיםעלמשפיעאוכלתשהפרההמזוןשסוגהיאהתחתונההשורה•

בכרסעודףשיצורהיות.שנוצריםCLA-הוסוגכמותעלמשפיעמהםאחדשכל

.תזונתייםסיכוןלגורמילבלשיםרצוי,MFD-לגורםCLAMFIשל

שלהאיזומריםשנישללאבומסוםבאינפוזיהלראשונההומחשה,BH-התאוריית•

CLA:c9t11,ו-t10c12.קרתההתופעה,השומןביצורמהירהלירידהגרםהשני

.(R2=0.86)גבוההובקורלציה,הפרותבכל

משום,התגלושטרם,MFDלגביחשיבותבעליאיזומריםעודשקיימיםלשעריש•

שומןביצורהירידהעוצמתכלאתמסביריםאינםהידועיםמריםושהאיזשנראה
.MFDהמשרהמנהידיעלשנגרםבעתהחלב

המשך...(BH)הידרוגנציה -תאוריית הביו? MFD-מה גורם ל



:MFD-התאוששות מ

שעות12אחרישכברכך,CLAשללספיגהמאדרגישההעטיןבלוטת•
?ההתאוששותנראיתאיך...MFDנצפההאינפוזיהמתחילת

+מרוכזתמנה;PUFAמעט+גסהמנה–ביקורת:מנהמושרהMFDניסוי•
@PUFAהרבה

.והתאוששותהפגיעהקצבבחינתלצורךמנותהחלפתבניסוי•
.האבסהימי9-ככעבורהתרחשההמקסימאליתהפגיעה•
בוהזמןמשך)יום10-14-כלקחהההתאוששות,הסיכוןגורםנטרוללאחר•

.(מובהקיםהיוההבדלים

,MFD-לשהביאהגורםהחלמתיבפרקטיקהלהביןכדיחשובהזמןמשך•
.התאוששותעדהזמןמשךמהו–ונטרולוזיהויולאחר

ההתאוששותבזירוזיותריעילהיהPUFA-השסילוקהתברראחרתבעבודה•
השפעת–דהיינו.המנהשל(בכרספריקות)הפרמנטביליותהקטנתמאשר

המזוןפריקותמהשפעתיותרמשמעותיתהייתהרווייםהלאהשמנים



MFD-גורמים תזונתיים וממשקיים יכולים להגביר את הסיכון ל
הנגרמים משילובי  BH-שינוי נתיבי ה, שינוי אוכלוסיות החיידקים, שינוי תנאים בכרס: עקב)

(מתועד פחות–בכחול ; הגורמים הרשומים מטה

(#1גורם סיכון -RUFAL)אספקה מוגברת של חומצות שומן לא רוויות במזון •
לכמות משמעות רבה אולם כך גם לאופן הגשתם במנה וזמינותן בכרס •

ל זמין שומן מוגן  "בחו)מוגנותוורמת " מוגן"שומן ; שמן נוזלי, לסוגיוDDGS; (סויה, כותנה)זרעי שמן •
(המיוצר מחומצות שומן לא רוויות

@(:     נמוךpH)בכרס תנאים •
מושלמת  BH; קצב פינוי איטי יותר מהכרס–מזון גס גבוה )ופריקותושעור המזון הגס •

(חומצות טרנס מגיעים לעטין, CLA, פחות מוצרי ביניים-לכן ; יותר

גירוי להעלאת גירה והפרשת רוק–אפקטיבי NDF-גורמים ממשקיים כמו אורך סיב ו•

אפשרות ברירה מהבליל של מזונות מרוכזים, צפיפות אבוס, רטיבותו, אחידות ערבול•

(מאיזה מקורות ומהי פריקות העמילן, מה במנהכ)ובעיקר עמילן , פריקות פחמימות•

(קצב מיהול המקטע המרוכז ופינוי מהכרס, pH)בבופריםשימוש •

בהשראת  , MFD-במרבית מקרי ה. MFD-אינו תנאי מקדים לאצידוזיס, עם זאת•
אצידוזיסלא נראו סימני , הרכב מנה



MFD-גורמים תזונתיים וממשקיים יכולים להגביר את הסיכון ל
...המשך

בכרס  BH-שינוי בנתיבים הביוכימיים של ה•
(ב"משולב במנת חולבות בארה)מוננזיןכמו יונופוריםלמשל –מניפולציה של אוכלוסיות חיידקים •

(כאמור לעיל)שינוי באוכלוסיות החיידקים עקב שינויי מנות וממשק הזנה •

לא מושלמת מחוסר  BH-קצב מעבר מהיר יותר של המזון ידחוף ל-ועוצמתה BH-שינויים בקצב ה•
(מתפנה מהר יותר מהכרס, מנה מרוכזת יותר)וההפך , שהות וליותר מוצרי ביניים-זמן

אולם המנגנון לא ידועMFD-התקבל שגורמים ל; (שמרים ועובשים)גורמי עיפוש •
שפוגעים באוכלוסיות חיידקים ספציפיותאנטיבקטריאלייםיתכן באמצעות הפרשת חומרים •

MFDלרוב נדרשים כמה גורמים יחדיו כדי להביא למצב של –כללית •
(או עמילן פריקיונופוריםלמשל )יביא לשינוי אוכלוסיית החיידקים –גורם אחד •

החדש אינו מסוגל א"המקהרכב אוכלוסיית , בו, עומס נוסף של חומצות שומן לא רוויות–גורם שני •
הנדרשת לנטרול חומצות השומן שהוספוBH-להתמודד עם ה

(מוצר ביניים שלא הצליח לעבור הרוויה)עודף t10c12CLAמביאה ליצור BH-גיעה בפ•

MFD-העודף המגיעים לעטין וגורם ל•



MFD-תחמיץ תירס כגורם סיכון ל

נמוך  peNDF= אורך סיב קצר מתחמיצים אחרים-לרוב •

•NDFי גרעיני תירס ששיעורם בתחמיץ גבוה  "שחלק ממנו גם נתרם ע, נמוך
(מספקגס אינו תמיד פרמטר NDF-לכן שעור ה)

פריקות  –בתחמיץ שמאוכסן זמן רב עד שימוש ואו נצרך תקופה ממושכת •
עמילן גבוהה בהשוואה לפריקות עמילן תירס

העמילןגרנולותהמגן על הפרולאמיניםהמסת מטריקס -סיבה •

(85%-עד ל)30%-העלה את פריקות עמילן ב, חדשייםחדשים לעומת 8אחסון של •

-תוספת משמעותית ל–3.5%-שעור חומצות השומן הלא רוויות יכול להגיע לכ•
RUFAL

במידה וממשק ההחמצה לא היה מיטבי–עיפוש •



מה עושה תוספת  
חומצות שומן רוויות  

ולא רוויות למנת  
?חולבות



הרכב חומצות השומן של מספר מזונות המקובלים  

מכלל השומן% ; (מרביתם גם בישראל)ברפת החלב 

תירס. ת

אספסת. ש

תירס. ג

חומצה  

לינולאית

DDGS
ff

כותנה. ג

חומצה  

לינולנית

שמן סויה

המזון

מכלל השומן במזון% , הרכב חומצות השומן PUFA-רב בלתי רוויות 



ריכוז השומן בחלב
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2ניסוי 

חלבהייצור שומן 

,  על ריכוז השומן וייצורו היומי( וסטיאריתפלמיתית)למנה חומצות שומן רוויות תוספת השפעת 

הפרש= הערכים בגרפים ; שומןבהשוואה לקבוצת הביקורת שלא קבלה תוספת , בשני ניסויים

לפלמיתיתאפקט ניכר יותר ; מהביקורת



יצור השומן וגם  סך -ואכן 

ריכוזו בחלב לרוב עולים בעת 

תוספת מקור של חומצות  

מוגן או אינפוזיה  )שומן רוויות 

(לתריסריון



או בעיקר חד בלתי  , SFA–רוויות : השפעת תוספות שומניות שונות

על צריכת המזון יצור , PUFAאו בעיקר רב בלתי רוויות , MUFA–רוויות 

וריינולדסרלינג)התחלובההשומן של פרות באמצע וסינטוזהחלב 

2007)

יום/ג"ק, צריכת מזון

יום/ג"ק, יצור חלב

שומן% 

יום/'ג, יצור שומן

בקורת



לינולאיתאו אולאיתהשפעת תערובות שונות של שמנים העשירים בחומצה 

, רמה נמוכה, בלי שמן מוסף(: 2012וחובריוהי )על עצמת דיכוי שומן החלב 

בינונית וגבוהה, שילובי רמה נמוכה

בהתאמהלינולאית/אולאית: שילובי שמנים

יום/ג"ק, צריכת מזון

יום/ג"ק, יצור חלב

שומן% 

יום/'ג, יצור שומן

ביקורת בלי רמה נמוכה נמוכה  

בינונית

נמוכה  

גבוהה

בינונית  

נמוכה

בינונית  

בינונית

גבוהה  

נמוכה



MFD-אינטראקציות בין גורמי סיכון ל
:ברפתות מסחריות, MFD-בחינת גורמי הסיכון ל-( ב"ארה, קורנל, 2008)עבודה אפידמיולוגית •

במוננזיןהעושות שימוש , ב"מדינות בארה19-ב, רפתות מסחריות79•

יום/ג"מ110-450–מוננזין, 2.7-4.3%–שומן % ; פרות30-2800–גודל רפת •

.  השומן בחלב% -ו, המנותהרכב , מערך הצינון, לא נמצא קשר מובהק בין מבנה הסככות והמרבץ•

לגבי )המנה לא נמצא קשר בין הרכב , כאמור. שומן נמוך יותר% -עם צריכת מזון גבוהה יותר נטו ל עדרים •
.  השומן בחלב% לבין ( NDF ,ADF ,NFC ,EE, י"ח% -הפרמטרים 

-השומן בחלב היה בקשר חזק מאד לריכוז ה: % מספר קשרים חשובים כן התקבלו מעבודה זו, זאתעם •
Trans10C18:1בשומן החלב .@

.  זהה התקבל גם בעבדות רבות נוספותקשר •

10%-היה יכול להסביר יותר מאו מזון בודד בבליל , יחידכימי /תזונתיפרמטר שום -ברמת מאפייני הבליל •
.  השומן בעדר% -מהשונות ב

תוך שימוש וניקוי כל המשתנים שלא יצאו  , כולל משתני ממשק בעדר, בניתוח מעמיק יותר של העבודה•
-multivariate regression, followed by a stepwise regression that eliminated non)מובהקים 

significant variables one at a time) , השומן% כמשפיעים על התקבלו כמובהקים רק שני גורמים:

.  החלקיקים על תחתית הנפות בשיטת פנסילבניה% -2; במנההחומר היבש % -1•

בעבודה זו, השומן% לגבי , מהשונות בין עדרים21%גורמים אלו היו אחראים על שני •



?למה מעניין

החומר היבש קשור  % כי *

לאפשרות הבחירה של הפרה  

(sorting)מרכיבי הבליל 

ושעור החלקיקים בתחתית נפה  *

קשור למבנה הפיזיקאלי של 

ג"העהבליל וכושרו לגרות 

והפרשת רוק



ככלי ממשקי, t10c12 CLA-פוטנציאל שימוש ב

ירידה בשומן החלב עשוי להביא  . כמחצית מהאנרגיה המופרשת בחלב מקורה בשומן•
:לחיסכון ולהפניית המזינים שלא הופרשו למטרות אחרות

נבדק בארץ  ; שומן מוגן המכיל את האיזומר–קיים מוצר )צמצום מאזן אנרגיה שלילי אחר ההמלטה •
(ברפת וולקני וברפת מסחרית: פעמיים

(אירופה)מכסות על בסיס שומן •

(חלב למוצרים ניגרים לעומת חלב לגבינות)צרכי מחלבות וציבור לחלב ייעודי •
הפרד חלב דל שומן וחלבון בעת החליבה לשימוש כחלב ניגר–אפילאב/תנובה–פיילוט ; הנושא חם היום•

(מזמן)ג "הרצאה בכנס מע, דני בן גדליה–" רזה ומרזה"חלב •

מצבי עקה, תיאבון ירוד, מרעה ירוד: ח"מנה שאינה מספקת צרכי בע•

בהזנהCLAשימוש בתכשיר •
שומן -שומן ממלחי סידן של חומצות כחלק האיזומר שילוב )בכרס BHמחייב הגנה נאותה עליו בפני •

(או הגנה עליו בדרך אחרת מפני הרוויה בכרס, מוגן

במעי והגעתו לרקמת העטיןמחייב שעור ספיגה תקין שלו •

לא השפיע  -אם לא הגיע –חיפושו ומציאתו כחלק משומן החלב •
?שניהם...או שהספיגה הייתה פגומה; או שההגנה הייתה פגומה–לא נמצא בשומן /לא הגיע•

מורכבתומטודולוגיהדרושת מכשור אנליטי יקר -בדיקת הנוכחות בשומן החלב אינה פשוטה  •



:כיוונים עתידיים

,  ח"אשר יבחנו אינטראקציות בע, האם ניתן יהיה לבנות מודלים בעתיד•

ואשר יחזו  , מבנים וסביבה, התנהגות אכילה פרטנית, ממשק הזנה, מנה
ואשר עוזבים את , BH-את שעור מוצרי הביניים הנוצרים במהלך ה

מגיעים למעי  ומשפיעים על יצור השומן  , נספגים לדם מהמעי, הכרס

?בעטין

הנוצרות  , הפעילות ביולוגית, האם יתגלו בעתיד חומצות שומן נוספות•

?האדיפוסהבכרס אך משפיעות ישירות ברמת רקמות הגוף כמו רקמת 

נקלטים על ידי , הנוצרים בכרסCLAשאיזומרים שונים של , עובדה היא•

. ומשם מועברים לשומן החלב, תאי האפיתל של הרקמה היוצרת בעטין

אולם יחסי הגומלין הישירים והעקיפים שלהם עם מנגנונים פיזיולוגיים  

...נוספים לא ברורים עד תום



נקודות מפתח לסיכום
•MFDשומןחומצותעקבהנגרםהחלבשומןביצורכירידהמוגדרהמנהמהרכבהנגרם

.מסויימיםתזונתייםבתנאיםבכרסהביוהידרוגנציהבמהלךהנוצרותספציפיות

מרביתאולםבעטיןהחלבשומןביצורלפגיעהכגורמיםנצפוCLAשלאיזומריםמספר•
transבאיזומרמוקדהמחקר 10 cis 12 C18:2 CLA

בעתשינויעובראינו,ואינסוליןגלוקוזשלמטבוליזםכוללהשלמההחיהברמתהמטבוליזם•
MFDהמנהמהרכבהנגרם

ומדכאתמתואמתבקרהעקבהעטיןרקמתבתאיהשומןיצורהקףיורד,MFDבעת•
(coordinated down-regulation)החלבשומןסינטוזעלהאחראיםהאנזימיםשל

•SREBP1ו-S14(אנזימיםיצורעלהאחראיםגניםפעולתהמבקריםגורמים),בקרהעוברים
אינהל"הנהשומןחומצותעםשלהםהאינטראקציהאולם,MFDבעתהעטיןברקמתמדכאת
.ברורה

MFD-בשעסקוממחקריםשהתקבלה,החלבשומןיצורבקרתשלהמכאניזמיםלהבנת•
ועלהחלבברפתהממשקעלמשמעותיתהשפעהלהיותיכולה,המנהמהרכבשנגרם

ההזנהאסטרטגיות

מהדוגמאהנו,ייחודיותשומןחומצותידיעלהחלבשומןיצורבבקרתשעסקהמחקר•
ח"בבעהעכשוויבמחקרנוטריגנומיקהשלביותרוהמצליחההמושלמת



!תודה על הקשבה-לקהל הנפלא 

תודה למארגני הכנס ונשות מחלקת 
(כולן)השיווק

ותודה לאנשי המקום על האירוח והאווירה 
המיוחדים



בהמשך שקפים של קישורים  
מהמצגת



מקורות השומן וחומצות השומן במנת חולבות
רב בלתי רווי –עיקר השומן במזונות צמחיים •

נדרשות ברקמת אך ; ח"בעפוריות , ח"בריאות בע)סגולי –2; קלורי-1: תורמים בשתי רמות•
(מהכרס מנוצל ברקמות ומשלים החסר" שנמלט"המעט ; מספיקמסונטזותאינן 

(  בעיקר תירס)גרעיני דגן •

ריכוז ; (50%-כ)ריכוז יורד בקציר מאוחר ; (7%עד -בזון צעיר )הרבה בירק לא משומר –מזונות גסים •
חציר ותחמיץ–יורד יותר בחומר משומר 

(רצוי מינימום עד בכלל לא)ושמנים צמחיים סופסטוק–שמנים צמחיים נוזליים •

(סויה, כותנה)זרעים שומניים •

(פולפות, גפתות, פידגלוטן , DDGS)חומרי לואי יבשים ורטובים לסוגיהן •

(הרוב הלך לבתי הבד ליצור שמן)מעט מאד –כוספאות•

(ל"בחו)לאחרונה בנמצא גם שומן מוגן המכיל שומן לא רווי •

בעיקר תרומה קלורית–מכילות בעיקר שומן רווי , בעיקרן מוגנות, תוספות שומניות•
(בעיקר)פלמיתיתמלחי סידן של חומצה •

(ל"רק בחו)חלב בקר וגריז •

(ל"רק בחו)Prilledחומצות שומן רוויות •
חזרה



ימים בניסוי

 %
מן

שו

חזרה

MFDוהתאוששות ממנו:
ומשך  , MFDמשרה , בו מנה נמוכה במזון גס ועתירת שמן לא רווי( ימים בניסוי)משך הזמן 

הזמן הנדרש להתאוששות ממנה זו לאחר מעבר למנה עתירת מזון גס ודלת שמן לא רווי

מנה עתירת מזון גס ודלה בשומן רווי-ביקורת 

עתירת שומן לא רוויומנה נמוכת מזון גס 

מנה עתירת מזון גס ודלה בשומן רווי

Rico, DE & Harvatine, KJ 
2013; JDS 96:6621



p
H

ס
ר
בכ

השומן בחלב% 

Allen et al., 1997, JDS 80:1447י "השומן בחלב כפי שדווח ע% בכרס לבין pH-הקשר בין ה

חזרה



)%(בשומן החלב 10ריכוז טרנס 

 %
מן

שו

-סקר גורמי סיכון ל: בשומן החלבt10C18:1השומן בחלב לבין ריכוז % הקשר בין 

MFD  ,בעדרי חלב מסחריים ב-Northeastו-Midwest ,במוננזיןהמזינים , ב"ארה

חזרה



אסטרטגיות הזנה
משום שכל  , (sorting)האבסת בליל מצמצמת אם האפשרות של ברירה , לכאורה•

ארוחה מכילים את כל הדרוש/ביס

שעור צריכת הפחמימות הפריקות לאורך היממה משתנה לאור קצב , עם זאת•

.  ברירה המשתנים/האכילה האפשרות הבחירה

בתחילת היום וכן  ( פריקים)פרמנטבילייםכללית פרות צורכות יותר חלקיקי מזון •

הרעיון הוא לפזר את ; לאחר חלוקת מזון טרי3צורכות מזון בקצב גבוה פי 

י חלוקה של מזון טרי  "למשל ע, הצריכה באופן שווה לאורך היממה ככל שניתן

.יותר פעמים

השומן  . הקטינה את ריכוז ח, שעות6פעמים ביום כל 4נמצא שחלוקת בליל טרי •

בהשוואה  , העלתה יצור שומן וריכוזו, (מוצרי הביניים)BH-האלטרנטיביות של ה

.יום/1להזנה של 


