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תקציר
מטרת העבודה הנוכחית לברר ולאפיין את מהות הקשר בין קוטר בועיות שומן החלב ובין ריכוזי הפרוגסטרון בפלסמת פרות
חלב .תכנית המחקר חולקה לשני חלקים ,כאשר בחלק הראשון נבחן הקשר בין גודל בועיות השומן וריכוז הפרוגסטרון
במודל  , in-vitroואילו בחלק השני נבחן הקשר בין בועית שומן החלב וריכוז הפרוגסטרון במודל  ,in vivoבפרות חולבות
במהלך מחזור ייחום מסונכרן .בחלק הראשון הופקה תרבית ראשונית של תאי אפיתל בלוטת החלב מפרה חולבת ,ולאחר
אקטיבציה עם פרולקטין נחשפה לריכוזי פרוגסטרון הנמצאים בטווח הפיזיולוגי ( ,1 ,0ו  (5ng/mlולריכוז החורג מהטווח
הפיזיולוגי (  )20ng/mlלמשך  24שעות .לאחר הטיפול ,התאים קובעו ,טיפות השומן נצבעו בצבען פלואורסנטי וגודלן
ומספרן נקבע .בשלב השני נחשפו התאים לריכוזי פרוגסטרון זהים בתבנית עולה או יורדת למשך  48שעות .מתוצאות מודל
ה in vitro -עולה כי חשיפת תאי אפיתל בלוטת חלב לריכוזי פרוגסטרון שונים ( )0,1,5,20ng/mlהשפיעו על מאפייניה
המורפו-מטריים של בועית השומן .למשל ,נמצא כי חשיפה של התאים לריכוז של  1ng/mlפרוגסטרון העלתה את מספר
בועיות השומן פי  3.5לעומת הביקורת אך לא נבדלה בהתפלגות קוטר טיפות השומן ביחס לביקורת .ממצא מעניין נוסף היה
העובדה כי ל תבנית ריכוז הפרוגסטרון אליה חשופים תאי אפיתל בלוטת החלב יש משמעות בקביעת גודל בועיות השומן.
למשל ,נמצא כי בהשוואה לטיפול בריכוזי פרוגסטרון עולים ,כאשר תאים נחשפו לריכוזי פרוגסטרון יורדים מספר הטיפות
היה נמוך פי  ) P <0.0001( 5אולם נמצאה עליה בשיעור טיפות השומן הגדולות ( .) P <0.031; 1µm <Xכמו כן ,נמצא
כי השפעת הפרוגסטרון על גודל ומספר בועיות השומן בתא מתבטאת רק בנוכחות  ,VLDLמה שמרמז על מעורבות של
האנזים  lipoprotein lipaseבקביעת גודל בועיות השומן .החלק השני של התכנית עסק בבחינה וביסוס הקשר בין גודל
בועיות השומן בחלב ורמות הפרוגסטרון פלסמה לאורך מחזור הייחום במודל  .in vivoלצורך כך פרות חולבות ()n=12
בין  60ל 70-יום בתחלובה ,סונכרנו באמצעות הזרקה של  2מנות  PG2αבהפרש של  10ימים (יום הייחום =  .)0מעקב
אחר ביוץ כמו גם התפתחות הגוף הצהוב התבצע באמצעות מערכת אולטרה-סאונד (.)Aloka-SSD 900, Tokyo, Japan
ריכוז הפרוגסטרון בפלסמה נקבע בשיטת  . RIAלצורך כך נלקחו דגימות במשך שלושה ימים עוקבים לפני הייחום ,ולאורך
מחזור הייחום ( 14דגימות מיום  0עד יום  21לאחר ייחום) .באותם מועדים נאספו דוגמאות חלב לקביעת ריכוז מוצקים
וגודל בועיות שומן .נמצא כי קוטר הבועית הממוצע היה קטן יותר ( )X>3µmב 14 -הימים הראשונים של מחזור הייחום
בעוד שחלקו השני של מחזור הייחום (ימים  ) 15-21התאפיין בשיעור גבוה יותר של טיפות שומן גדולות (P ; X<3µm
 .)<0.0001כאשר מחזור הייחום חולק לפאזת העלייה והירידה בריכוז הפרוגסטרון ,נמצא כי כמות בועיות שומן הייתה
גדולה בכ 17%-בעוד שהקוטר הממוצע היה קטן יותר בכ 8%-בפאזת העלייה לעומת הירידה ( .)P <0.0001בבחינת

הקורלציות בין ריכוז הפרוגסטרון למדדי השומן בחלב נמצא כי קוטר בועית השומן הושפע מריכוז הפרוגסטרון בדם והיה חיובי לאורך
 בפאזה העולה ההשפעה הייתה משמעותית וחזקה.) P <0.0001) כל מחזור הייחום וכן בפאזות העלייה והירידה בריכוז הפרוגסטרון
) בחינת המתאם בין פרוגסטרון לגודל בועית שומן ביום הביוץ (יום אפס במחזור הייחום. (P <0.0001)  מאשר בפאזה היורדת3 פי
. (P <0.035;RSquare=0.372) נמצא מתאם שלילי והחזק ביותר מבין הקורלציות שנבחנו

ABSTRACT
The aim of the present study was to determine association between milk fat globule (MFG) size and
progesterone concentration in the plasma of lactating cows. The study was conducted using: 1) in
vitro model of primary culture of mammary epithelial cells (MEC) exposed for 24 h to different
progesterone concentrations (0, 1, 5 and 10 ng/ml). After treatment, the lipid droplets in the cells were
stained with Nile red, measured and counted. In the 2nd phase of the in vitro study, MEC were exposed
to either increasing or decreasing concentrations of progesterone within the physiological range for
48 h mimicking the progesterone concentration changes throughout the estrous cycle. At the end of
treatment lipid droplets were stained, measured and counted. 2) in vivo study using lactating cows
during synchronized estrous cycle (n=12, between 60 and 70 days in milk). Ovulation and corpus
lutheum development was monitored by ultrasound and the progesterone concentration in plasma was
determined by RIA. The day of estrous was set as day 0. Ultrasound, blood and milk samples were
taken every other day. MFG were stained and counted and measured.

In MEC, we found that

progesterone concentration changed the morphometric features of the lipid droplets. For example,
cells exposed to 1 ng/ml progesterone increased the number of lipid droplets by 3.5 fold compared
with control, without any notable change in the lipid droplet diameter. Interestingly, when exposed
to decreasing progesterone concentrations, the number of lipid droplets was 5 fold lower (P <0.0001)
while the content of large lipid droplets (>1 µm) was higher ( P =0.031) compared to cells exposed
to increasing progesterone concentrations. Moreover, the progesterone concentration affected lipid
droplet morphometric features only in the presence of very low density lipoprotein (VLDL)
suggesting that the association requires the activity of lipoprotein lipase (LPL) expressed by MEC.
In vivo, We fund that during the first 14 days postestrous(lutheal phase) MFG size was smaller
compared with the size during the follicular phase. During the increasing progesterone concentration
phase, the number of MFG was 17% greater and their mean diameter was 8% smaller, compared with
the decreasing progesterone phase of the estrous cycle (P <0.0001). Finally, progesterone plasma
concentration was found to be positively correlated with MFG size, throughout the estrous cycle,
however this correlation was 3 fold stronger in the increasing compared with the decreasing
progesterone phase.

מבוא
ממצאים שהתקבלו במעבדתנו רמזו על קשר בין גודל בועית השומן בחלב ורמת הפרוגסטרון בפלסמה ( Mesilati-Stahy
 .)et al., 2014מטרת העבודה הנוכחית הייתה לברר ולאפיין את מהות קשר זה ולבחון האם ניתן לבטא קשר זה במשוואת
ניבוי אשר תוכל לשמש בעתיד לניטור תהליכים פיסיולוגים-רבייתיים.
היווצרות בועית השומן בחלב
שומן החלב מופרש במבנה ייחודי ,הנקרא בועית שומן .בועית השומן מורכבת מגרעין של טריגליצרידים המוקף בשלוש
שכבות של פוספוליפידים המהוות את ממברנת הבועית ( .)Argov-Argaman, JDS, 2018התהוות בועית השומן מתחילה
בייצור טיפה של טריגליצרידים ברשתית האנדופלסמטית בתאי האפיתל של בלוטת החלב .בהגיע הטיפה לקוטר מסוים היא
משתחררת אל הציטופלסמה כשהיא עטופה בשכבה אחת של פוספוליפידים .ממקום היווצרותה נודדת טיפת השומן אל החלק
העליון של התא הפונה לחל ל נאדית החלב ובמהלך הפרשתה מהתא היא מתעטפת בשתי שכבות של הממברנה האפיקאלית
של התא ) . (Mather and Keenan, 1998לפני הפרשתן ,טיפות שומן יכולות להתאחות זו עם זו ובכך להגדיל משמעותית
את קוטרן .בסופו של דבר ,ניתן למצוא בחלב טיפות שומן בקוטר שונה המתפרש על פני שלושה סדרי גודל ,מכמה מאות
ננומטרים עד 15מיקרומטרים ויותר.
בשל המבנה הייחודי של בועית השומן ,קיים קשר הדוק בין גודל הבועית והרכב הליפידים בה .בועיות קטנות יותר
מתאפיינות בריכוז גבוה יותר של פוספוליפידים (ליפידים המרכיבים את הממברנה) ,בהשוואה לריכוזם בבועיות גדולות
יותר .הרכב חומצות השומן המרכיבות את הממברנה נשמר בקנאות על ידי תאי הגוף :חומצות שומן ארוכות ובלתי רוויות
ינותבו לבניית הפוספוליפידים ופחות לבניית טריגליצרידים וייתכן ואף ייגרמו לשינוי ביחס בין הטריגליצרידים
לפוספוליפידים במופרשים לחלב ועל קוטר בועיו ת השומן .בהקשר זה מעניין לציין כי גודל הבועית תלוי בשלב בתחלובה,
במאזן אנרגיה ובאופן ההזנה .בנוסף נציין כי תהליך היווצרות הבועית מבוקר הורמונאלית.
בקרה הורמונאלית
הבקרה על זמינות חומצות שומן ארוכות ובלתי רוויות לתאי בלוטת החלב מתבצעת בעיקר על ידי הורמונים
מטבולים .מחקרים שונים הצביעו על הקשר בין ריכוזי האינסולין בדם החיה וקוטר בועית השומן בחלב .הקשר נובע ככל
הנראה משינוי זמינות אבני הבניין הדרושות ליצירת שומן החלב על ידי תאי בלוטת החלב ,בין אם אלו חומצות שומן נדיפות
כגון אצטט ובוטיראט ,ובין אם זה חומצות שומן חופשות ,המשתחררות מרקמת השומן במהלך מאזן אנרגיה שלילי .מקור
נוסף לשומן החלב הוא חומצות שומן ארוכות מהמזון המשונעות בדם בצורה של טריגליצרידים .חומצות שומן אלו ,בעיקר
הבלתי רוויות ,ינותבו על ידי תאי בלוטת החלב לייצור ממברנה ולכן לתהליך זה עשויה להיות השפעה על קוטר בועיות
שומן המופרשות לחלב.
גם הורמוני המין ובראשם פרוגסטרון משפיעים על מטבוליזם השומן בבלוטת החלב ועל זמינות חומצות שומן
ארוכות מהמזון לתאי הבלוטה .לפרוגסטרון תפקיד בבקרת האנזים  .)LPL( Lipoprotein lipaseתפקידו של ה LPL-הוא
לשחרר באמצעות הידרוליזה חומצות שומן מטריגליצרידים על מנת שהן יוכלו להיספג על ידי תאים ברקמות פריפריאליות.
בעבר נמצא כי לפרוגסטרון השפעה הפוכה על ביטוי ה LPL -בתאי בלוטת החלב וברקמת השומן .כך שלשינויים בריכוז
הפרוגסטרון בפלסמה צפויה להיות השפעה על זמינות חומצות שומן ארוכות שרשרת לבלוטת החלב לבניית פוספוליפידים
וממברנות.
עקומת הפרוגסטרון

מחזור הייחום בפרות חלב בוגרות אורך בממוצע כ 21-ימים ומתאפיין בשתי פאזות עיקריות .הפאזה הפוליקולרית ,בה ניתן
להבחין בזקיק פרהאובולטורי בקוטר גדול ) (>20mmובייצור גבוה של אסטרדיול ,אשר מגיעה לשיאו סמוך לביוץ .רמות
אסטרדיול גבוהות ורמות נמוכות של פרוגסטרון (בעקבות התנוונות הגוף הצהוב) הם תנאי הכרחי להופעת שיא  LHוביוץ.
לאחר הביוץ תאי הזקיק המבייץ עוברים תהליכי דיפרנציאציה ופרוליפרציה ומתפתח גוף צהוב מפריש פרוגסטרון (פאזה
לותאלית) .בתחילת הפאזה הלותאלית ( 1-5ימים לאחר ביוץ) רמות הפרוגסטרון בפלסמה עדיין נמוכות ,אך נמצאות במגמת
עליה ומגיעות לשיאן בימים  8-10לאחר ביוץ .רמות הפרוגסטרון נשארות ברמה גבוה זו עד יום  15-17לאחר ביוץ .במידה
ולא מתקיימת הפריה ,הגוף הצהוב יעבור לותאוליזה ורמות הפרוגסטרון בפלסמה ירדו לרמות באזליות .במידה והתקיימה
הפריה ומתפתח הריון ,הגוף הצהוב לא יעבור ניוון ,רמות הפרוגסטרון בפלסמה יישארו גבוהות .ירידה ברמות הפרוגסטרון
לאחר שאובחן הריון ,יכולה להעיד על ניוון הגוף ועל כשל בשימור ההיריון.
שיטות
תכנית המחקר חולקה לשני שלבים -שלב  in vitroבו נבחן הקשר בין ריכוז הפרוגסטרון ומאפיינים מורפומטרים של
בועית השומן בתאי אפיתל בלוטת החלב בתרבית .כמו כן ,שלב זה הוקדש לבחינת ההנחה כי הקשר בין הפרוגסטרון לגודל
הבועית מתווך על ידי  LPLוהסובסטרט שלו ,טריגליצרידים .השלב השני של תכנית המחקר הוקדש לבחינת ההקשר בין
מאפיינים מורפומטרים של בועית שומן החלב לבין ריכוז הפרוגסטרון בדם פרות חולבות ,לאורך מחזור ייחום מסונכרן.
אירועים הקשורים למחזור הייחום כגון הביוץ עצמו ,הפאזה הלוטאלית והפאזה הפוליקולרית ,נקבעו הן באמצעות דגימות
דם והן באמצעות אולטרהסטונד וגינלי שבוצעו באופן יום יומי כמעט ,כשלושה ימים לפני הביוץ ולאורך מחזור הייחום.
שלב  in vitroבתרבית רקמה :תרבית ראשונית של תאי אפיתל בלוטת החלב הופקה בהתאם לפרוטוקול העומד במעבדתנו,
כפי שפורסם בעבר ( .)Cohen et al., 2018התרבית הראשונית נחשפה לריכוזי פרוגסטרון שונים ( ,5 ,1,0ו)20ng/ml -
למשך  24שעות .מכיוון שהנחת העבודה כי השפעת הפרוגסטרון תתרחש דרך פעילות ה ,LPL-המבצע הידרוליזה
לטריגליצרידים ב ,VLDL-בודד  VLDLמפלסמת פרות ונכלל אף הוא במדיום הטיפול של התאים בריכוז דומה לריכוזו
במערכת הדם .הפרדת ה VLDL-מפלסמה של פרת חלב בוצעה על ידי אולטרה-צנטריפוגה ( Mesilati-Stahy et al.,
.)2018
לאחר  24שעות טיפול ,השומן מוצה ממדיום הגידול או מהתאים ועבר אנליזה ב .HPLC-לחילופין ,בתום הטיפול בריכוזי
פרוגסטרון שונים התאים קובעו ,וטיפות השומן נצבעו באמצעות צבען פלאורסנטי Nile red ,וגרעיני התאים נצבעו
ב .DAPI -לאחר הצביעה התאים צולמו במיקרוסקופ פלואורסנטי ומאפיינים מורפומטרים נקבעו בתוכנת .Image J
שלב  in vivoבפרות חולבות במהלך מחזור ייחום מסונכרן :הניסוי נערך על פרות חלב מגזע הולשטיין הישראלי
( )n=12ב"רפת וולקני" בהתאם להנחיות וועדת האתיקה של האוניברסיטה העברית .לצורך הניסוי ,נבחרו פרות חולבות
שאינן בהיריון והוגדרו כבריאות ותקינות מבחינה רבייתית על ידי וטרינר הרפת .סנכרון הביוץ ( Ovulation
 )synchronizationהתבצע בשיטת  OvSynchכפי שתואר בעבר ) .)Roth et al., 2015הסנכרון כלל הזרקה תוך
שרירית ( )i.mשל  2mlאנאלוג ל .)Gonadotropin releasing hormone; Gonadoderlin( GnRH-יום זה נקבע
כיום אפס לסנכרון 48 .שעות לאחר הזרקת ה PG-ניתנה זריקה שנייה של  2mlאנאלוג ל GnRH-על מנת להשרות ביוץ
של הזקיק הדומיננטי ולאפשר התפתחות גל פולי קולרי חדש .יום הזרקת ה GnRH-השני נקבע כיום  3למחזור הייחום.

במהלך הסנכרון נעשה מעקב באמצעות מערכת אולטרא -סאונד על מנת לוודא שהפרות מגיבות לטיפול ולאשר כי התרחש
ביוץ (נקבע כיום  0למחזור הייחום) .ביום ה 17-למחזור הייחום בוצעה הזרקת  PGנוספת על מנת לוודא רגרסיה של
הגוף הצהוב והזרקת  GnRHביום ה 19-למחזור הייחום על מנת להשרות ביוץ ולאפשר גל פולי קולרי חדש .מעקב אחר
התפתחות הזקיקים והגופים הצהובים התבצע באמצעות מערכת אולטרא סאונד ()Aloka, SSD-900,Tokyo, Japan
המצוידת במתמר  7.5MHzליניארי על ידי ד"ר רועי שקד ,לפי פרוטוקול מבוסס במעבדתנו וכפי שפורסם בעבר )Roth
 .)et al., 2004זקיקים בעלי קוטר < 3mmנמדדו ומיקומם היחסי נרשם ב"מפות אולטרא-סאונד" .כמו כן ,נמדד ונרשם
מיקום וקוטר הגוף הצהוב .באופן זה התאפשרה אנליזה של דינאמיקת ההתפתחות של סטרוקטורות שחלתיות במהלך מחזור
הייחום ואפיון אירועים רבייתיים ובפרט את יום הביוץ.
במהלך הניסוי נאספו מהפרות דגימת חלב ודם .דם נאסף מכלי דם זנבי ( )Coccygeal vesselבמבחנות וואקום ( Becton
 .)Dickinson Systems, Crowley, UKהפלסמה הופרדה באופן מיידי ברפת ואוחסנה ב -20oC -עד ביצוע האנליזות.
חלב נדגם במהלך חליבת הבוקר ונלקח למעבדה לצורך ביצוע אנליזות לקביעת קוטר וכמות בועיות השומן .הפרות נחלבו
 3פעמים ביום ונתוני החליבה הכוללים תנובת חלב ואחוזי שומן ,חלבון ולקטוז הוקלטו באופן אלקטרוני על ידי מערכת
"אפילאב" (צח"מ אפיקים).
טבלה  -1ימי דיגום וטיפולים
טיפול
הזרקה
US
איסוף דם
איסוף חלב
הזרעה

יום למחזור הייחום
-10, -1 -GnRH
-3 -PG
-3,-2,-1,0,1,2,4,6,8,11,13,15,17,18,19,20,21
-3,-2,-1,0,1,2,4,6,8,11,13,15,17,18,19,20,21
-3,-2,-1,0,1,2,4,6,8,11,13,15,17,18,19,20,21
20,21

בדיקות הדם שימשו לקביעת ריכוזי הפרוגסטרון בפלזמה נקבעו באמצעות Madison Pharma ( Progesterone RIA kit
 )Petach Tikva, Israelבמעבדתו של דר' עוזי מועלם (מכון וולקני ,בית דגן) .הבדיקות נעשו על פי פרוטוקול היצרן.
חלב שימש לבדיקת קוטר בועית שומן החלב באמצעות צביעת בועיות השומן ב Nile Red-וצילומן תחת מיקרוסקופ
פלורסנטי .מדידת קוטר וכמות טיפות השומן בוצעה באמצעות תוכנת  .ImageJאפיון בועיות השומן בוצע על פי חלוקה ל-
 2מקטעי זמן )1 :אפיון קוטר וכמות בועיות השומן לאורך מחזור הייחום השלם )2 .אפיון קוטר וכמות בועיות השומן לפי
פאזת העלייה /הירידה בריכוז הפרוגסטרון לאורך מחזור הייחום אשר נקבע בצורה אינדיבידואלית עבור כל פרה לפי רמות
הפרוגסטרון אשר נמדדו בפלזמה.

סטטיסטיקה
כל הניתוחים הסטטיסטיים נעשו בעזרת תכנת  JMPגרסה  .)SAS Institue, Cary, NC( 12תוצאות הניסויים נותחו
בעזרת מודל של ניתוח שונות  .Oneway ANOVAהשוואת הממוצעים נעשתה באמצעות מבחן .Tukey-Kramer HSD
כל הנתונים מוצגים כ -ממוצע  ±שגיאת התקן ( .)SEMהמובהקות הוגדרה כ.P <0.05-

תוצאות שלב א -במודל של תרבית רקמה:
כמות טיפות השומן
חשיפת התאים לריכוזי פרוגסטרון שונים השפיעה על כמות טיפות השומן בתאים (איור  .)P <0.0001 ,1בעוד שריכוז
פרוגסטרון של של  5ng/mlלא שינה את מספר טיפות השומן ביחס לביקורת .הטיפול בריכוזים של  1ו ng/ml 20-הגדיל
את מספר הטיפות בתאים פי .3.5

איור  :1השפעת ריכוזי פרוגסטרון שונים על מספר טיפות שומן בתאי אפיתל בלוטת החלב .תרבית ראשונית של תאי אפיתל בלוטת החלב נחשפו
לריכוזים שונים של פרוגסטרון ( -0ביקורת 1,5 ,ו )ng/ml 20-למשך  24שעות .בתום הטיפול התאים קובעו ונצבעו בצבען פלאורסנטי (כחול-גרעין,
אדום -טיפות שומן) .צד ימין -תמונות מייצגות של הטיפולים השונים .צד שמאל -כימות של מספר הטיפות/תא תחת הטיפול בריכוזי פרוגסטרון שונים.
אותיות שונות מצביעות על הבדל סטטיסטי ברמת מובהקות של .P <0.05

התפלגות קוטר טיפות השומן
נבחנה השפעת ריכוזי הפרוגסטרון השונים (  5, 1, 0ו (20ng/ml-על קוטר טיפות השומן .טיפות השומן אופיינו לפי שתי
קטגוריות גודל :טיפות שומן גדולות הוגדרו כ x>1µm-וטיפות שומן קטנות הוגדרו כ .x<1µm-נמצא כי ריכוז הפרוגסטרון
השפיע על התפלגות קוטר טיפות השומן בתאים ( .)P<0.0001כך ,תחת ריכוז של  5ng/mlפרוגסטרון ,מעל  40%מהטיפות
היו בקטגוריית הטיפות הגדולות בעוד שבשאר הטיפולים ובביקורת אחוז הטיפות הגדולות לא עלה על  .20%השיעור הנמוך
ביותר של טיפות גדולות נמצא בריכוז של  20ng/mlפרוגסטרון שבו רק  6.5%מהטיפות הוגדרו כגדולות .חשיפה לריכוז
של  1ng/mlפרוגסטרון לא השפיע על התפלגות טיפות השומן לעומת הביקורת.

איור  .2השפעת ריכוז הפרוגסטרון על התפלגות קוטר טיפות השומן .תאי
אפיתל בלוטת החלב הודגרו עם ריכוזי פרוגסטרון שונים של 0, 1, 5, 20ng/ml
( ,PO,P1,P5,P20בהתאמה) .לאחר טיפול התאים קבעו וטיפות השומן נצבעו
ונמדדו .נקבעה התפלגות טיפות שומן גדולות ( )x>1µmוקטנות ( )1µm <xמסך
כל הטיפות שנצפו בתאים.P <0.0001 .

על מנת ללמוד על המנגנון המשפיע על גודל טיפות השומן נבחן הרכב הליפידים בתא .נמצא כי כמות הטריגליצרידים בתאים
לא נבדלה באופן מובהק בין הטיפולים (איור .)3יחד עם זאת ,כמות הפוספוליפדים הית הגבוהה ביותר בטיפול בng/ml 1-
פרוגסטרון מה שמוביל ליחס נמוך בין טריגליצרידים ופוספו ליפידים בטיפול זה ,ביחס לשאר הטיפולים ולביקורת.

איור  :3כמות הטריגליצרידים והפוספוליפידים ( )µg/106 cellsבתאי
אפיתל בלוטת החלב שנחשפו למשך  24שעות לריכוזי פרוגסטרון שונים (-0
ביקורת ,שחור .)ng/ml 20 -20P ,ng/ml 5 –5P ,ng/ml1 -1P :לאחר
הטיפול ,התאים נקצרו ונקבע כמות הטריגליצרידים ( ) Aוכמות
הפוספוליפידים ( .) Bאותיות שונות מצביעות על כמות שונה בין הטיפולים
ברמת מובהקות של .P <0.05

השפעת תבנית שינוי ריכוז הפרוגסטרון על כמות טיפות השומן
תבנית ההפרשה וריכוז הפרוגסטרון לאורך מחזור הייחום מתאפיינת בפאזת עלייה ופאזת ירידה .על מנת לבחון את השפעת
השינוי ,תרבית תאי אפיתל בלוטת החלב הודגרה עם ריכוזי פרוגסטרון בתבנית עולה (0.75ng/ml->2.5ng/ml-
 ) >5ng/mlהמדמה את העלייה בפאזה הלותאלית עד לשיא או בתבנית יורדת ( )5ng/ml->1ng/ml->0.75ng/mlשל
רמות פרוגסטרון המדמה את לותאוליזת הגוף הצהוב .בחשיפה לריכוז פרוגסטרון עולה התקבלו פי  5.7יותר טיפות שומן
לעומת החשיפה לריכוז הפרוגסטרון היורד ( .)p<0.0001כמו כן ,בחשיפה לתבנית הפרוגסטרון העולה הפנוטיפ השולט
היה טיפות שומן קטנות ( ) x<2µmבעוד שבחשיפה לריכוז הפרוגסטרון היורדת הפנוטיפ התאי השולט היה חוסר הימצאות
של טיפות שומן (.)p<0.0001
על מנת לבחון א ההשערה כי השפעת הפרוגסטרון על קוטר בועיות השומן מתווכת באמצעות זמינות חומצות שומן ארוכות
שרשרת מטריגלירידים ,תרבית תאי האפיתל נחשפה לריכוזי פרוגסטרון עולים/יורדים בריכוזים הזהים לניסוי הקודם
( )0.75ng/ml, 2.5ng/ml, 5ng/mlובנוכחות/בהעדר  .VLDLנמצא כי ללא נוכחות  VLDLבמדיום אין השפעה
לחשיפה של תאי האפיתל לפרוגסטרון בריכוזים עולים או יורדים .לעומת זאת ,בחשיפה לריכוזי פרוגסטרון עולים בנוכחות
 , VLDLהתקבלה כמות טיפות שומן גבוהה פי כ 5.4-לעומת חשיפה לריכוז עולה ללא  VLDLובהשוואה לחשיפה לריכוז
הפרוגסטרון היורד ( .)P<0.0001כמו כן ,בתאים שנחשפו לריכוז פרוגסטרון עולה בנוכחות  ,VLDLהפנוטיפ הדומיננטי

של כ 80%-מהתאים היה תאים עם טיפות שומן קטנות ופנוטיפ זה היה שונה באופן מובהק מכל הטיפולים האחרים שכללו
ריכוזי פרוגסטרון יורדים עם נוחות  , VLDLאו ריכוזי פרוגסטרון עולים או יורדים ללא נכוחות של (VLDLאיור P ,4
.)<0.0001

איור  .4התפלגות פנוטיפ תאים לפי קוטר טיפות השומן בחשיפה לריכוזי
פרוגסטרון עולים/יורדים ובהעדר/בנוכחות  .VLDLתרבית תאי אפיתל
בלוטת חלב נחשפה לתבנית עולה ( )Increasingאו יורדת ()Decreasing
של ריכוזי פרוגסטרון זהים ( )0.75ng/ml, 2.5ng/ml,5ng/mlובנוכחות או
בהעדר  .VLDLבחשיפה לריכוזי פרוגסטרון עולים ובנוכחות VLDL
הפנוטיפ השולט היה טיפות שומן קטנות (שחור) בעוד שבשאר הטיפולים
הפנוטיפ השולט היה חוסר המצאות של טיפות שומן (לבן).P <0.0001 .

תוצאות שלב ב' -ניסוי בפרות חולבות לאורך מחזור ייחום מסונכרן:
ממוצעי הפרוגסטרון היומיים מוצגים בטבלה  . 2בחלקו הראשון של מחזור הייחום ריכוזי הפרוגסטרון מאופיינים בעלייה עד
הגעה לשיא לקראת אמצע מחזור הייחום וחזרה לרמה באזלית עד תחילת מחזור הייחום הבא .פאזה עולה הוגדרה מיום 0
עד יום  13למחזור הייחום (רמות פרוגסטרון של  0.67עד  .)8.80ng/mlפאזה יורדת הוגדרה מיום  14עד יום  21למחזור
הייחום (רמות פרוגסטרון של  8.42עד .)0.68ng/ml
טבלה  -2ריכוזי פרוגסטרון לאורך מחזור הייחום
Phase

Progesterone level

Day of estrus cycle

Increasing

0.671

0

0.685

1

1.068

2

2.286

4

4.2907

6

5.645

8

7.739

11

8.802

13

8.422

15

4.743

17

0.958

18

0.811

19

0.693

20

0.678

21

Decreasing

התפתחות זקיקים וגוף צהוב לאורך מחזור הייחום
על מנת לבחון את התפתחות הזקיקים והגוף הצהוב לאורך מחזור הייחום נעשה מעקב אחר התפתחות הגוף הצהוב והזקיק
הדומיננטי באמצעות מערכת אולטרהסאונד .נמצא כי קוטר הגוף הצהוב מתחיל לעלות מיד לאחר הביוץ (יום  )0עד הגעה
לקוטר מקסימלי של  25.5mmביום ה 13-למחזור הייחום .לאחר מכן ,הגוף הצהוב עובר לוטאוליזה ומתחיל להתנוון.
בנוסף ,ניתן לראות כי החל מהיום ה 13-למחזור הייחום חלה ירידה בקוטר הגוף הצהוב ובהתאם חלה ירידה בקוטר עד
תחילת מחזור הייחום הבא (איור  .)STD=3.81( )A5קוטר הזקיק הדומיננטי בגל הפוליקולרי הראשון גדל עד הגעה לשיא
של  17.3mmביום ה 11-למחזור הייחום ( . (STD=2.59לאחר יום זה קוטר הזקיק קטן וזקיקי דומיננטי מגל פוליקולרי
שני החל לעלות (( )STD=2.47איור .)B5

איור  . 5התפתחות הגוף
הצהוב והזקיקים הדומיננטיים
לאורך מחזור הייחום .הנתונים
מוצגים כממוצע המחושב עבור
 12פרות  .התפתחות הגוף
הצהוב ) (CLלאורך מחזור
הייחום (B) .התפתחות קוטר
הזקיקים הדומיננטיים לאורך
מחזור הייחום.

קוטר בועית שומן החלב לאורך מחזור הייחום
על מנת לבחון את השינוי בקוטר בועית שומן החלב לאורך מחזור הייחום ,דגימות חלב נלקחו במהלך ימי המחזור ונקבע
קוטר ממוצע והתפלגות גודל של בועיות הושמן בחלב (איור  A6ו , B6-בהתאמה) .ממוצע קוטר הבועית לאורך מחזור
הייחום נע בין  , 2.9-3.6 µmכאשר בשלבים הראשונים של מחזור הייחום גודל הבועיות הממוצע היה נמוך יותר מאשר
בחציו השני של מחזור הייחום .כמו כן ,ניתן לראות כי מבחינת התפלגות גודל בועיות השומן ,חלקו הראשון של מחזור
הייחום מתאפיין בשיעור גבוה יותר של בועיות שומן קטנות ( ,x<3µmאפור) בעוד שחלקו השני של מחזור הייחום מאופיין
ביותר טיפות שומן גדולות (.)P <0.0001; 3 µm<x

איור  - 6קוטר בועית השומן לאורך מחזור הייחום .בועיות השומן בחלב נצבעו ונמדדו לאורך מחזור הייחום וסווגו
לבועיות שומן קטנות מ( 3µm-אפור) או גדולות מ( 3µm-שחור) .15A .קוטר בועית השומן הממוצע לאורך מחזור הייחום .15B .התפלגות קוטר
בועית השומן לאורך מחזור הייחום.P <0.0001 .

באותן דגימות חלב נבדק גם מספר בועיות השומן  .ניתן לראות כי מיד לאחר יום הביוץ כפי שנקבע באמצעות סריקת
אולטרהסאונד (יום  ,)0ישנה עלייה מובהקת במספר בועיות השומן באופן ייחודי שאין שני לו בשאר שלבי מחזור הייחום
(.)P <0.0001

איור  .7כמות בועיות השומן לאורך מחזור הייחום .בועיות השומן בחלב נצבעו ונמדדו לאורך מחזור
הייחום ונקבעה כמות הבועיות הממוצעת לפי יום במחזור הייחום.

בועית שומן החלב במהלך הפאזה העולה  /היורדת של פרוגסטרון במהלך מחזור הייחום
על מנת לבדוק האם למגמת השינוי בריכוז הפרוגסטרון לאורך מחזור הייחום יש השפעה על קוטר בועית שומן החלב,
דוגמאות החלב חולקו לפי פאזת העלייה או הירידה בריכוז הפרוגסטרון בפלסמה באופן פרטני עבור כל פרה (לפי ריכוזי
הפרוגסטרון בדמה לאורך מחזור הייחום) .בעוד שמספר בועיות השומן היה גבוה ב 20%-בפאזה העולה של הפרוגסטרון
(; P <0.0001איור  )B 8הקוטר הממוצע של בועית השומן היה גבוה ב 6%-בפאזה היורדת (איור .)8C

איור  .4מאפייני בועית השומן במהלך פאזות הפרוגסטרון לאורך מחזור הייחום .(A (.צביעה פלורוסנטית  Nile Redשל בועיות השומן בחלב
(אדום)  .B.כמות בועיות השומן הממוצעת במהלך פאזת העלייה (( )Increasingלבן) והירידה (()Decreasingאפור) בריכוז הפרוגסטרון.17C .
קוטר בועיות השומן הממוצע במהלך פאזת העלייה (()Increasingלבן) והירידה (( )Decreasingאפור) בריכוז הפרוגסטרון*P <0.0001 .

בנוסף ,נבחנה היכולת לנבא את מאפייני החלב על סמך ריכוז הפרוגסטרון זאת תוך התייחסות למחזור הייחום השלם וכן את
השפעת מגמות השינוי בריכוז הפרוגסטרון בפאזת העלייה או הירידה שלו לאורך מחזור הייחום באמצעות שימוש במודל
הסטטיסטי  .Fit modelהתוצאות מפורטות להלן ומסוכמות בטבלה .3
נמצאה קורלציה מובהקת וחיובית בין תנובת השומן היומית ( )Milk fat kg/Dayעם ריכוז הפרוגסטרון במחזור הייחום
כולו וכן במהלך פאזת העלייה של ריכוז הפרוגסטרון .לעומת זאת ,תנובת השומן היומית בפאזת הירידה בריכוז הפרוגסטרון
אופיינה בקורלציה שלילית עם ריכוז הפרוגסטרון ( .)P <0.0001מתאם זה נמצא בהתאמה עם רמות הפרוגסטרון המשתנות
לאורך מחזור הייחום .נמצאה קורלציה חיובית בין רמות הפרוגסטרון וריכוז שומן החלב לאורך מחזור הייחום .יחד עם זאת,
למרות שלריכוז הפרוגסטרון הייתה השפעה מובהקת ( ,)P <0.0001השפעה זו הייתה חלשה באופן ביחס להשפעתה על
תנובת השומן .כמו כן ,לאורך פאזות מחזור הייחום התקבלה קורלציה שלילית בין ריכוז השומן לפרוגסטרון (.)P <0.0001
קוטר בועית השומן הושפע באופן מובהק ( ) P <0.0001מריכוז הפרוגסטרון בדם והיה חיובי לכל אורך מחזור הייחום
ובכלל זה בשתי פאזות השינוי בריכוז הפרוגסטרון ( .) P <0.0001יחד עם זאת ,בפאזה העולה ההשפעה הייתה משמעותית

וחזקה פי  3לעומת פאזת הירידה בריכוז הפרוגסטרון .כמו כן ,נבחן המתאם בין פרוגסטרון לגודל בועית שומן ביום אפס
למחזור הייחום (יום הביוץ) .מתאם זה שלילי והחזק ביותר מבין הקורלציות שנבחנו (.)P =0.0351
טבלה  -3מתאם בין ריכוז הפרוגסטרון למדדי השומן בחלב .מתאמים נבחנו בין הפרמטרים באוםן כללי בדוגמאות
שנלקחו לכל אורך מחזור הייחום ( ) estrous cycleאו בנפרד באזה העולה או היורדת של הפרוגסטרון ( increasing
 phaseו.) decreasing phase-
R Square
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דיון
תוצאות עבודה זו מצביעות על קשר בין ריכוז הפרוגסטרון לבין מאפיינים מורפומטריים (כמות ,קוטר) של בועית שומן
החלב .מתוצאות מחקר זה נראה כי השינוי בקוטר בועית השומן לא נגרם עקב תהליכי איחוי בין בועיות שומן או דרך השפעה
על כמות הטריגליצרידים ,אלא עקב השפעה על זמינות חומצות השומן המגיעות לבלוטת החלב המנותבות ליצירת
פוספוליפידים .הפוספוליפידים הינם מרכיב מרכזי בממברנת בועית שומן החלב ועל כן עליה בכמותם בתא תוביל לעליה
ביחס בינם לטריגליצרידים .שינוי זה מאפשר יצירת יותר מעטפת (ממברנה) ויתבטא בירידה בגודל בועיות השומן (יותר
מעטפת ביחס לנפח) וכן עליה במספר בועיות השומן ,כפי שנמצא בעבודה זו .נראה כי העלייה בזמינות חומצות השומן
ארוכות השרשרת המנותבות ליצירת ממברנה מתאפשרת דרך עידוד פעילות האנזים LPLבאמצעות פרוגסטרון  .הLPL -
מבצע הידרוליזה של חומצות השומן מה VLDL-ומאפשר להן להקלט על ידי התאים .בכך ,פרוגסטרון מאפשר קליטה של
יותר חומצות שומן ארוכות שרשרת (דרך ה (VLDL-שינותבו לבניית פוספוליפידים .אנו סבורים כי זה המנגנון העומד
בבסיס השינויים שהתקבלו במאפייני בועית שומן החלב הן מודל ב in vitro-והן במודל  .in vivoנוסף על כך ,נראה כי
תבנית השינוי ב ריכוז הפרוגסטרון במהלך מחזור הייחום השפיעה אף היא על מאפייני בועית השומן .תבנית העלייה בריכוז
הפרוגסטרון התאפיינה בהפרשת בועיות שומן רבות אך בעלות קוטר ממוצע קטן יותר לעומת פאזת הירידה בריכוז

 הקשר בין הפרוגסטרון וגודל בועית הושמן נבדק גם מתמטית באמצעות קורלציות בין שני המשתנים לאורך.הפרוגסטרון
 גם פה נמצא כי הקשר בין הפרוגסטרון וגודל הבועית חזק.מחזור הייחום כולו ובפאזות הירידה והעליה בגודל בועית השומן
 ההשפעה של תבנית העליה בריכוז בפרוגסטרון. הרבה יותר כאשר ריכוז הפרוגסטרון נמצא במגמת עליה לעומת מגמת ירידה
 בדוגמאות, הגבוהים יותר שהתקבלו במבחני המתאם בין גודל בועית השומן לריכוז הפרוגסטרוןR-התבטאה גם בערכי ה
 נמצא כי סביב הביוץ מתרחשים שינויים מהותיים בגודל, בנוסף.הדם והחלב שנלקחו בפאזת העליה לעומת פאזת הירידה
 שינויים אלו אינם בהכרח קשורים לריכוז הפרוגסטרון בדם מכיוון וריכוז הפרוגסטרון.ומספר בועיות השומן בחלב
 משפיעים, ייתכן ואסטרוגן, הורמוני מין נוספים, ככל הנראה.בשלביםמוקדמים אלו של מחזור הייחום עדיין נמוכים מאוד
.אף הם על מאפייניה המורפומטרים של בועית השומן בחלב ועל כן דרוש מחקר המשך אשר יבחן את הסוגיה הזו
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