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.1מבוא:
פרות קשות התעברות מהוות נטל כלכלי גדול על רפת החלב .מספר הכלים העומד לרשות הוטרינר
כדי לנסות ולעזור לפרות אשר מוזרעות באופן סדיר ואינן מתעברות הוא מצומצם ביותר .דיווחים
בספרות הרפואית ההומנית רומזים שיתכן שלביופסיה של רירית הרחם השפעה מיטיבה על
שיעורי התעברות .בניסוי שנערך בבית חולים קפלן ברחובות בשיתוף עם מכון ויצמן נמצא
שביצוע של ביופסיה של רירית הרחם סביב מועד הפריית המבחנה הכפיל את שיעור ההריונות
החיוביים .קיימת השערה שהביופסיה גורמת לגירוי ועיבוי של דופן הרחם ובכך מסיעת לקליטת
הביצית המופרית.

 .2מטרת המחקר
לבדוק האם ניתן לשפר את שיעור ההתעברות של פרות קשות התעברות ע"י ביופסיה של רירית
הרחם לאחר הזרעה.

 .3שיטות
המחקר הוא ניסוי קליני מבוקר .פרות ומבכירות לאחר ארבע הזרעות סדירות (מרווחים תקינים)
אשר לא נכנסו להריון חולקו באופן אקראי לקבוצת טיפול וקבוצת ביקורת שלילית (ללא כל
טיפול) .קבוצת הניסוי עברה ביופסיה של רירית הרחם בימים  6-5לאחר הזרעה רביעית.
הביופסיה בוצעה בעזרת מכשיר ייעודי לביופסיות רחם בפרות .הביופסיה נשמרה בפורמלין
למעקב עתידי.
שתי הקבוצות נשארו במעקב גם בהזרעה חמישית אך לא קבלו ביופסיה או טיפול הורמונלי
כלשהו לפניה או אחריה .בהזרעה שישית טופלו הפרות משתי הקבוצות באותו אופן לפי הנהוג
בשגרת העבודה במשק.
מדדים לניתוח :שיעור התעברות מהזרעה רביעית
שיעור התעברות מהזרעה חמישית
איסוף הנתונים :נבנה מסד נתונים בתוכנת אקסל אשר מכיל את המשתנים הבאים :מספר פרה,
מספר תחלובה ,ימים בתחלובה ,תאריך הזרעה רביעית ,תאריך ביופסיה ,התעברות מהזרעה
רביעית ,התעברות מהזרעה חמישית ,תאריך יציאה מהעדר.

 .4תוצאות
 .התעברות מהזרעה רביעית
סה"כ  681פרות נכנסו לניתוח .הפרות התחלקו באופן הבא על פי ביצוע הביופסיה 05 :פרות ללא
ביופסיה 56 ,פרות שעברו ביופסיה .למרות הבדלים מספריים ההבדלים בהתעברות מהזרעה  8לא
היו מובהקים סטטיסטית( .טבלה .)6

טבלה .6אחוזי התעברות בהזרעה  8בקבוצות הניסוי

התעברות בהזרעה 4
כן
לא
32
63
33.7
66.3
16
35
31.4
68.6
48
98
32.9
67.1

ביופסיה לפני הזרעה
לא
%
כן
%
סה"כ
%

סה"כ
95
51
146
100

P Chi2 = 0.921
 .התעברות מהזרעה חמישית
סה"כ היו  01פרות לניתוח 16 ,ללא ביופסיה ו  66עם ביופסיה .הוחלט על הפסקת הזרעה ב  4פרות
מתוך ה  )6..1%( 16ו  8מתוך ה  .)6..6%( 66ההבדל לא מובהק (.)P= 1.0, Fischer's Exact test
נכנסו על כן לניתוח  84פרות.
טבלה ..התעברות בהזרעה  5פרות עם וללא ביופסיה

ביופסיה לפני הזרעה
לא
%
כן
%
סה"כ
%

התעברות מהזרעה 5
כן
לא
15
40
27.27
72.73
5
24
17.24
82.76
20
64
23.81
76.19

סה"כ
55
29
84
100

Fischer's Exact P = 0.421

התעברו  .1%מהפרות ללא ביופסיה ו  61%עם אך הבדל זה לא היה מובהק סטטיסטית (טבלה .).

 .5דיון
תוצאות המחקר מראות שביצוע ביופסיה לרירית הרחם בימים  6-5לאחר הזרעה
רביעית לא הביא לשיפור באחוזי ההתעברות בפרות חלב קשות התעברות  .שיעורי
ההתעברות בהזרעה חמישית היו נמוכים בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורת
אולם ההבדל לא נמצא מובהק סטטיסטית.

יתכן שביצוע הביופסיה במועד אחר יחסית להזרעה או ביצוע של ביופסיה במספר
.רב יותר של אתרים ייתן תוצאות אחרות
 תודות.6

ברצוננו להודות לצוות רפת זבולון ברמת יוחנן ובמיוחד לאמן צ'ולה על העבודה
 ברצוננו להודות גם להנהלת ענף הבקר על מימון.הקפדנית ביישום הביופסיות
.המחקר
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תקציר בעברית
בעיות פוריות מהוות נטל כלכלי ניכר ברפת החלב.הבעיות מתחלקות למספר תתי
בעיות שכל אחת יכולה להיות מטופלת באופן שונה .פרות קשות התעברות הן אותן
פרות אשר מראות סימני יחום ,מוזרעות מספר פעמים במרווחים תקינים ,אולם לא
מתעברות .מספר האפשרויות הטיפוליות העומדות לרשות הרופא הוטרינר בבואו
להתמודד עם פרות אלו הוא מצומצם ביותר.
בשנים האחרונות הצביעו מספר מחקרים הומנים על האפשרות שביצוע ביופסיה
לרירית הרחם בנשים אשר עברו מספר הפריות מבחנה עשוי לשפר את שיעורי
ההתעברות.
במחקר שנעשה בבית החולים קפלן בשיתוף עם חוקרים ממכון ויצמן נמצאה
הכפלה של שיעורי ההתעברות בנשים אשר עברו ביופסיה לעומת אלו שלא עברו את
ההליך  .ההנחה היא שהביופסיה יוצרת גירוי מקומי עם הגברה של אספקת הדם
לאזור דבר אשר משפר את סיכויי ההשתרשות של הביצית ברחם.
מטרת העבודה הנ"ל הייתה לבדוק האם ניתן לשפר את שעורי ההתעברות של פרות
קשות התעברות ע"י ביצוע של ביופסיה לרירית הרחם בימים  6-5לאחר הזרעה
רביעית .נכנסו למחקר פרות אשר הוזרעו ארבע פעמים במרווחים תקינים.הפרות
חולקו לקבוצת ניסוי אשר עברה ביופסיה ולקבוצת ביקורת שלילית (ללא כל
טיפול).קבוצת הניסוי עברה ביופסיה בימים  6-5לאחר ההזרעה הרביעית .
הביופסיה בוצעה בעזרת מכשיר ייעודי לבקר .בסיום המחקר נכנסו  681פרות
לניתוח הסטטיסטי של התעברות מהזרעה רביעית ו 48 -פרות לצורך ניתוח שיעורי
ההתעברות מהזרעה חמישית .תוצאות הניסוי מראות שביצוע ביופסיה לרירית
הרחם לא שיפר את התעברות פרות הניסוי לעומת פרות הביקורת .אחוזי
ההתעברות בהזרעה חמישית של פרות הניסוי היו נמוכים לעומת פרות הביקורת
אולם הבדל זה לא נמצא מובהק סטטיסטית .יתכן שביצוע הביופסיה במועד אחר
יחסית לזמן ההזרעה או ביצוע של הביופסיה במספר אתרים גדול יותר ברירית
הרחם יכולים להביא לתוצאות טובות יותר.

Abstract
Fertility problem is considered to be one of the major economical burden
in modern dairy farming. Repeat breeders are cows that show heat signs,
are bread time after time but do not conceive .Treatment possibilities in
these cases are few.
Resent studies in human medicine indicate that endometrial biopsy can
improve fertility in women undergoing in vitro fertilization. The
assumption is that the local injury increases blood supply to the area and
that create favorable conditions for implantation.
The objective of this study was to see if endometrial biopsy on day 1-5
post insemination can improve fertility in repeat breeding dairy cows.
Cows were divided into treatment or control group (no treatment).
Endometrial biopsy was preformed in the treatment group on day 1-5
after the fourth insemination.
146 cows were included in the statistical analysis for pregnancy ratio of
the fourth insemination and 84 cows for the analysis of the fifth
insemination. The conclusion of the study was that endometrial biopsy on
day 1-5 after the fourth insemination did not improve conception rate in
repeat breeding dairy cows.

