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תקציר הדו"ח שנתי פרויקט )2016( 382-0016
תקציר
בשנים האחרונות ,עולם הצאן עבר שינוי ממשקי והפך ברובו לממשק אינטנסיבי בדירים על-ידי
שילוב כבשים עם וולדנות גבוהה הנושאות הריונות מרובי עוברים במשטר המלטות תכופות.
העלייה ב וולדנות העלתה ביחס ישיר גם את הדרישה האנרגטית של הכבשה ועלולה לגרום למאזן
אנרגיה שלילי .מאחר והמקור האנרגטי היחיד של העובר הינו גלוקוז ,כ 35%-ממשק הגלוקוז של
האם מופנה אל גדילת העובר .לכן ,שרידות הטלאים הינו תוצאה של מצבה הפיסיולוגי של האם
אשר בשליש האחרון להריון ועד להמלטה עלול להוביל למאזן אנרגיה שלילי .במצב של מאזן
אנרגיה שלילי הוצאות האנרגיה רבות מההכנסות ,דבר המוביל לגיוס מאגרי אנרגיה גופניים בזמן
ההריון ,ועלול בסופו של דבר לגרום לרעלת הריון ( .)Pregnancy Toxemiaרעלת הריון הינה מחלה
מטבולית קשה המתאפיינת בהיפרקטונמיה (רמות קטונים גבוהות בדם) והיפוגליקמיה (רמות גלוקוז
נמוכות בדם) ,ומופיעה בדרך כלל בשלושת השבועות האחרונים להריון אצל כבשים הנושאות יותר
מעובר אחד .מאחר והדרישות האנרגטיות של הכבשה עולות במהלך ההריון בדגש על השליש
האחרון וככל שמספר העוברים עולה ,למצב התזונתי של הכבשה במהלך ההיריון יש השלכות
משמעותיות בהשפעה על בריאות הכבשה וביצועיה לאורך ההריון וגם לאחר ההמלטה ,כמו גם ,על
התפתחות העובר ושרידותו וביצועי הטלה בעתיד .הדרך הטובה ביותר לטפל במאזן אנרגיה שלילי
הינה מניעה ,ולכן ההזנה חייבת להיות מאוזנת ומותאמת הן לחיה והן לתפקידה במשק .בעבודה זו
אנו משערים כי הוספת תוספים אנרגטיים המהווים חומרי מוצא לסינטזת גלוקוז ,למנת ההזנה
בתקופת סוף ההריון ,תמנע את הפגיעה במצבה הגופני של הכבשה ותשפיע באופן חיובי על שרידות
ומשקל הטלאים .על מנת לבחון את השערתנו ,תחילה בחנו בדיר הניסיוני במכון וולקני את השפעת
א

ריבוי העוברים על מהלך ההריון התקין של הכבשה בדגש על תקופת סוף ההריון .כבשים מגזע אפק-
אסף אשר ידועות בוולדנות גבוהה ,קיבלו מנה המועשרת בתוספי אנרגיה גליקוגנים מסוג מולסה
בצריכה חופשית ופרופילן גליקול ,תוך בחינת השינוי במצב הגופני של הכבשים בהריון ולאחר
המלטה ,אפיון הפרופיל המטבולי בדם הכבשים ,מקרי תחלואה ותמותה ומשקלי טלאים בהמלטה
ובגיל גמילה .בנוסף ,בדקנו באמצעות תצפיות וידאו שינויים התנהגותיים בכבשים אשר מצאנו
בספרות שיכולים להעיד על התפתחות רעלת הריון .ראינו כי ריבוי עוברים גרם לעלייה במקרי
התחלואה בקרב כבשים מרובות עוברים לעומת כבשים שנשאו ברחמן עד שני עוברים 6 ,מקרים תת
קלינים של רעלת הריון בכבשים מרובות עוברים לעומת  2מקרים בלבד בכבשים שנשאו ברחמן עד
 2עוברים ו  2-מקרים קלינים של רעלת הריון בכבשים מרובות עוברים לעומת  0מקרים בכבשים
שנשאו ברחמן עד  2עוברים .בנוסף ,הן שרידות הטלאים והן משקלי הטלאים הושפעו באופן ישיר
ממצבן של הכבשים במהלך ההריון וניתן היה לראות פערים בין משקלי טלאים שנולדו בשגר של עד
שני טלאים לעומת שגר של  3טלאים ויותר הן בהמלטה ( 1.8ק"ג בממוצע) והן בגיל גמילה ( 1.1ק"ג
בממוצע) .כמו כן ,בתצפיות הוידאו ראינו מופעים רבים של צליעות ,והתמהמהות בהגעה למזון שני
מדדים המהווים סימנים קליניים למאזן אנרגטי שלילי בכלל ורעלת הריון בפרט .בניסוי שני שנערך
במשק מסחרי במושב תומר בבקעת הירדן ,בחנו את השפעת השימוש בתוספי אנרגיה גליקוגניים
מסוג גליצרין (קופורין  )80ומולסה ( )ENERGILASS Sheep 15השכיחים בשימושם במשקים
המסחריים .בניסוי זה בחנו את השינוי במצב הגופני של הכבשים בהריון ולאחר המלטה ,אפיון
הפרופיל המטבולי בדם הכבשים ,מקרי תחלואה ותמותה ומשקלי טלאים בהמלטה ובגיל גמילה.
בנוסף ביצענו תצפית צריכת מזון בשלוש הקבוצות השונות .ראינו כי כבשים שקיבלו קופורין הראו
יתרון בשמירה על מצב גופני ,ויתרון מובהק בפרופיל המטבולי בדם ,אף על פי שבשלוש קבוצות
הניסוי הפרופיל המטבולי היה תקין לאורך הניסוי כולו ,הן בכבשים מרובות עוברים וכבשים שנשאו
ברחמן עד  2עוברים .משקלי הטלאים שנולדו לכלל הכבשים בניסוי לא נבדלו באופן מובהק בין
שלוש קבוצות הניסוי הן בהמלטה והן בגיל גמילה .לעומת זאת ,כאשר בחנו את משקלי הטלאים
שנולדו לאמהות מרובות עוברים בלבד ,מצאנו כי טלאים שנולדו לאמהות בקבוצת המולסה שקלו
יותר (כ 0.5 -ק"ג) באופן מובהק מטלאים לאמהות שקיבלו קופורין או ללא תוסף כלל .בנוסף ,בגיל
גמילה ,טלאים לאמהות בקבוצות הניסוי הן מולסה והן קופורין ,שקלו יותר באופן מובהק (כ2.5-
ק"ג) לעומת טלאים בגמילה שנולדו לאמהות מקבוצת הביקורת .בהשוואת שני הניסויים מצאנו כי,
בהתאמה לספרות ,לתוספים גליקניים יש השפעה על בריאות ורווחת הכבשה .תוצאות עבודה זו
תומכות בכך שצריך להתאים את המשאבים המיטביים עבור הכבשה בדגש על תקופת סוף ההריון
וזאת על מנת למנוע פגיעה הן בכבשה והן בטלאים .בנוסף ,ראינו בהשוואת שני הניסויים
שהטלאים במשק המסחרי נגמלו לאחר  21יום לעומת  45יום בממוצע במכון וולקני ,ובמשקל גבוה
יותר .כלומר ,קצב הגדילה בניסוי שנערך במשק המסחרי שבמושב תומר היה מהיר יותר מאשר קצב
גדילת הטלאים במכון וולקני ,נתון זה בעל ערך כלכלי משמעותי ויכול לייעל אף יותר את התנהלות
המשק .העבודה המובאת כאן מציעה כי תוספי אנרגיה יכולים לשמש כלי יעיל שמספק את אותו
פער אנרגטי הנחוץ לכבשה במהלך סוף ההריון במיוחד בכבשים מרובות עוברים שעבורן ההריון
דורש אנרגיה גבוהה יותר מהנורמה .לתוספים אלה אפקט חיובי המתבטא הן בכבשה ההרה והן
בשרידות הטלה וגדילתו .גידול הצאן נחלק לפיטום וחליבה ואנו מציעים כי יש לערוך ניסוי נוסף
אשר בוחן את השפעת התוספים על כבשים חולבות שכן גידול זה מייצג ממשק גידול אינטיסיבי עוד
יותר המתבטא לא רק בוולדנות גבוהה ומחזורי הרבעות אינטנסיביים אלא גם בחליבה אשר מגבירה
את הדרישות האנרגטיות של הכבשה .כדאי על כן לבחון האם אותם תוספים מהווים פתרון לאותם
חסכים אנרגטיים של הכבשה במהלך תקופת ההכנה להמלטה ולאחר ההמלטה.
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מבוא ורקע מדעי
על פי נתוני משרד החקלאות ,נכון לשנת  ,2016אוכלוסיית הכבשים בישראל מונה כ 296,000 -פרטים.
טלאים לבשר הינם ההכנסה העיקרית כיום בישראל ממשקי צאן שאינם לחלב .אולם ,גם במשקי החלב,
טלאים לפיטום מהווים כמחצית מההכנסות .
בשנים האחרונות ,עולם הצאן עבר שינוי ממשקי והפך ברובו לממשק אינטנסיבי בדיר ,המתבטא בתפוקה
גבוהה יותר ,על -ידי שילוב כבשים עם וולדנות גבוהה הנושאות הריונות מרובי עוברים במשטר המלטות
תכופות .עם העלייה בוולדנות עלתה גם הדרישה האנרגטית של הכבשה ומצב זה של ריבוי עוברים יכול
להוביל למחלות מטבוליות שונות ואף לתמותת האם והעוברים ( Rook, 2000; Schlumbohm and
 .)Harmeyer, 2008שרידותו של הטלה הינה פועל יוצא של המצב הפיזיולוגי בו נמצאת הכבשה בשליש
האחרון להריונה ובמהלך ההמלטה ) .(Balikci et al. 2007; Duehlmeier et al. 2010על מנת לממש את
הפוטנציאל הגנטי של אותן כבשים ולדניות ,ישנם משתנים רבים בהם המגדל מתחשב .משתנים אלה הינם
תזונתיים ,מטבוליים ,פיזיולוגיים ,בריאותיים וממשקיים ,בהקפדה על אחד מהם או בשילוב של מספר
משתנים יחדיו ניתן למנוע מאזן אנרגטי שלילי.
מאזן אנרגיה שלילי הינו מצב בו הוצאות האנרגיה גבוהות מהכנסות האנרגיה .מצב זה מתבטא בחוסר
היכולת של הכבשה לצרוך את כמות האנרגיה הנדרשת וישנו גיוס מאגרי אנרגיה גופניים .הגורם הראשוני
למאזן אנרגיה שלילי לרוב נגרם כתוצאה מהזנה לקויה במהלך שלב ההכנה להמלטה ,המתבטאת במחסור
באנרגי ה זמינה .בנוסף ,כתוצאה מגדילת העוברים לקראת סוף ההריון ,ותפיסתו הרבה מנפח חלל הבטן,
ישנה ירידה בנפח הכרס .אותה דחיקה של הכרס על ידי העובר ,גורמת לירידה בצריכת החומר היבש על ידי
האם שעלולה לגרום לירידה במאזן האנרגטי (Cleasby, 1963; Schulz et al., 1983; Rook, 2000; Costa
).and Silva, 2011
הדרישות האנרגטיות של הכבשה עולות במהלך ההריון ובעיקר ככל שמספר העוברים עולה ,ולכן למצב
התזונתי של הכבשה במהלך ההיריון יש השלכות משמעותיות בהשפעה על כושר הרבייה העתידי של
הכבשה ,על ייצור הקולוסטרום ,על התפתחות העובר ושרידות וביצועי הטלה בעתיד (Muñoz et al.,
) .2008לכן ,הזנה נכונה של הכבשה במהלך ההריון הינה קריטית.
בדגש על החודש האחרון להריון וזאת על מנת להימנע ממצב של מאזן אנרגיה שלילי .ההזנה חייבת להיות
מאוזנת ומותאמת הן לחיה והן לתפקידה במשק.
הריון הכבשה אורך בממוצע  5חודשים (כ 147-יום) .שלב הכנה להמלטה הינו שלב חשוב המתחיל מיום 100
להריון ,שהוא תחילת השליש אחרון להריון .אז חלה גדילה מואצת של העוברים המשפיעה באופן ישיר על
משקל ונפח הרחם הכולל של הכבשה .בנוסף ,כפי שמוזכר למעלה ,הדרישות האנרגטיות של הכבשה
משתנות במהלך ההריון כתלות במספר העוברים .מחסור בקבלת אנרגיה מספקת ממקורות המזון מובילה
לאי יכולתן של הכבשים לעמוד בדרישות האנרגטיות של ההריון ,וכתוצאה מכך מתפתח מאזן אנרגיה
שלילי שעלול להוביל בהמשך לרעלת הריון ) (Ozpinar and Firat, 2003; Balikci et al., 2007הדרך הטובה
ביותר לטפל במאזן אנרגיה שלילי הינה מניעה ,תוך התחשבות במשתנים התזונתיים ,מטבולים ,וממשקיים
שלבדם או בשילוב של מספר גורמים יכולים למנוע רעלת הריון.
רעלת הריון ( ,)Pregnancy Toxemiaהידועה גם בשמות "מחלת התאומים" או קטוזיס ,הינה מחלה
מטבולית המתאפיינת בהיפרקטונמיה (רמות גבוהות של גופי קטו בדם) והיפוגליצמיה (רמות נמוכות של
גלוקוז בדם) ,ומופיעה בדרך כלל בשלושת השבועות האחרונים להריון אצל כבשים הנושאות יותר מעובר
אחד .הסימנים הראשונים המופיעים במצב של רעלת הריון הינם חוסר תיאבון ,רביצה והתבודדות
מהקבוצה ,סימנים שלרוב אינם מושכים את תשומת ליבו של המגדל ועל כן מחמיץ המגדל את תחילתה
של המחלה ואין ביכולתו לטפל בה בשלביה הראשונים (Schulz et al., 1983; Schlumbohm and
) .Harmeyer, 2008עם החמרת המצב ,כאשר העומס המטאבולי על הכבד גובר ,נראה סימנים קליניים כגון
לחיצת ראש כנגד עצמים ,חריקת שיניים ,רעידות ואף עיוורון) .(Olfati et al., 2013במצב זה ,רעלת הריון
מהווה איום הן על חיי האם והן על חיי העוברים שכן ללא טיפול עלולה להוביל למותם (Schulz et al.,
) .1983; Schlumbohm and Harmeyer, 2008; Olfati et al., 2013כפי שכתוב למעלה ,נכון להיום ,הדרך
הטובה ביותר לטפל ברעלת הריון הינה מניעה על ידי אספקת אנרגיה זמינה או חומרי מוצא לגלוקוז
לכבשים ההרות
בכבשים ,גלוקוז הינו מקור הפחמן העיקרי עבור חילוף חומרים בשלייה ובעובר וכן עבור בניית רקמות גוף
) .(Bell and Bauman, 1997הסיבה להתפתחות היפוגליצמיה היא שכ 30-50% -מן הגלוקוז המסונתז בגוף
האם מופנה לרקמות הרחם ולעוברים בחודש האחרון להיריון ,שהוא הזמן בו העוברים צוברים כ -
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 60%80%ממשקלם .לכן ,אצל כבשים הנושאות יותר מעובר אחד ,נוצר עומס מטבולי גדול על משק
הגלוקוז בשלבים האחרונים של ההיריון Moallem et al. 2012; Ozpinar and Firat 2003; Schlumbohm
) .)and Harmeyer 2008במצב זה ,ניוד הגלוקוז לתאי האם ההיקפיים ולשליה אינו מתרחש ,ועקב כך נוצרת
היפוגליצמיה .בכדי לפצות על המחסור בגלוקוז ,מתרחש פירוק מסיבי של רקמת שומן וניוד של השומן
לכבד .בכבשים ,בתקופת סוף ההריון ,פרופיל הליפידים בסרום מתאפיין בעלייה ברמות כולסטרול כללי,
טריגליצרידים וליפופרוטאינים ) .(Rook, 2000; Balikci et al., 2007; Antunovic et al., 2011בנוסף ,נצפתה
עלייה גבוהה יותר ברמות טריגליצרידים בדם של כבשים הנושאות ברחמן תאומים לעומת כבשים
הנושאות ברחמן עובר אחד ).(Balikci et al. 2007; Hamadehet al. 1996
בנוסף ,תוצרי פירוק השומן נוספים הינם גופי הקטו ,ביניהם ) .β-hydroxybutyrate (BHBAבמצב
היפרקטונמיה ,המתרחש ברעלת הריון ,ישנה עליה של גופי קטו בדם כתגובה למחסור בגלוקוז
( .)Duehlmeier et al. 2013; Rook 2000; Zamir et al 2009אף על פי שישנם איברים בגוף הכבשה היודעים
לנצל את גופי הקטו לטובת אנרגיה ,העובר אינו יודע להשתמש בגופי הקטו כמקור אנרגיה (Bergman,
).1971; Pethick and Lindsay, 2017
מקור נוסף להגדלת מאגרי הגלוקוז בכבשה הינו המרה של לקטט ,המהווה פרה-קורסור של הכבד ליצירת
גלוקוז בתהליך הגלוקונאוגנזה וזאת על ידי הפיכתו לפירובט באמצעות האנזים לקטט -דהידרוגנאז ()LDH
אשר מבצע תהליך חמצון לקטט לפירובט ולהפך (Baird et al. 2017; Battaglia and Meschia 1978; Baird
).et al. 1980
נמצא שלקטט מסופק לעובר באמצעות השלייה ,בכמויות גדולות יחסית ולכן משחק תפקיד כחומר מוצא
עבור מטבוליזם של העובר ) .(Battaglia and Meschia, 1978; Baird et al., 2017אספקת הלקטט מועברת
לעובר מהשלייה דרך מחזור הדם הטבורי .מחקרים מעידים כי הלקטט שמגיע אל העובר דרך השלייה
מקורו מגלוקוז אימהי .ככל הנראה ,הלקטט מהווה מקור אנרגיה עבור התפתחות רקמות העובר או
לחלופין עבור גלוקונאוגנזה).(Freetly and Ferrell 1998; Holemans et al. 1998; Louey et al. 2000
אחת מהדרכים להערכת מצבה האנרגטי של הכבשה במהלך ההריון וכפועל יוצא גם את הסיכון של אותה
הכבשה לחלות ברעלת הריון ,הינה באמצעות שיפוט המצב הגופני של הכבשה ,המכונה BCS (Body
) .Condition Scoreשיטה זו הינה כלי ממשקי המספק אומדן מקובל ושימושי של שיעור השומן בחיה,
ברמת חיזוי עדיפה על זו המתקבלת על ידי משקל חי של הכבשה ( Caldeira et al. 2007; Russel et al.
 .)1969המדידה נעשית על ידי מישוש חוליות האגן בכבשים (בין חוליה  3ל 5-של אזור המותניים) .מדרג
המצב הגופני בנוי מחמש דרגות ,כאשר ציון  1משמע הכבשה רזה מאוד ולחלופין ציון  5שאומר כי הכבשה
שמנה מאוד .המחקרים שציינו הראו כי לכמות עתודות הגוף ישנה השפעת ברורה על יעילות הרבייה
והיצור של הכבשה ועל כן השימוש בשיטה זו נותנת למגדל אינדיקציה על מצבה התזונתי והמטבולי של
הכבשה לפני ובמהלך ההריון ,ולאחר המלטה .כבשים שמנות ( (BCS>4או רזות ( )BCS<2הנושאות יותר
מעובר אחד ,נמצאות בסיכון גבוה יותר לחלות ברעלת הריון (.)Muñoz et al. 2008; Caldeira et al. 2007
לכן ,ישנו טווח מסוים של מצב גופני אליו נשאף להביא את הכבשה במהלך ההריון (.(3-3.5 BCS
בשני שליש הראשונים להריון ,ישנה אפשרות להשפיע על ה BCS-של הכבשה ההרה באמצעות הגשת מנת
קיום המספקת את צרכי הכבשה הבסיסים אשר נקבעו על פי ה ,)National Research Council( NRC -עם
או ללא תוספת אנרגיה במזון (מזון מרוכז) להעלאת או הורדת משקל הכבשה ובכך להביא את הכבשה
לשליש האחרון להריון בשיפוט גופני רצוי (Marteniuk and Herdt, 1988; Rook, 2000; (,(3-3.5BCS
.)Kenyon et al., 2013
בשליש האחרון להריון ישנה חשיבות מכרעת להתפתחות העובר הגדל בצורה משמעותית המביאה לדחיקה
של הכרס בגוף האם בשל מחסור במקום .בשלב זה של ההריון ,יש לספק לכבשה מנת הכנה להמלטה
הכוללת יותר חלבון ואנרגיה ,גרעינים ומזון גס איכותי .כמו כן ,יש להתייחס לכבשים מרובות וולדות
(שלושה עוברים ומעלה) בצורה שונה מאשר בכבשים הנושאות עובר אחד/תאומים .מחקרים רבים טוענים
כי במצב כזה יש לשנות את מנת ההזנה בשלב ההכנה להמלטה ( Bøe et al. 2012; Ricketts 1993; Rook
 .)2000כיוון שכתוצאה ממאזן האנרגיה השלילי בכבשה ,צריכת החומר היבש יורדת לקראת סוף הריון ,יש
לשנות את היחס בין המזון הגס למרוכז ע"י הורדת כמות המזון הגס (תוך העלאת איכותו ,שחתות לעומת
קש) ( )Van Saun, 2000והעלאת כמות המזון המרוכז במנה תוך חלוקת ההאבסה למספר האכלות ביום,
זאת על מנת לספק לכבשה יותר אנרגיה בשל דרישותיה בשונה מכבשים בשלבי הריון אחרים ( Ricketts,
 .)1993אמצעי נוסף למניעת אירועי רעלת הריון ,הינו הוספת תוספי מזון אנרגטיים המשמשים מוצא
לגלוקוז כמו פרופילן גליקול ,גליצרין ומולסה המוספים למנה לכלל קבוצת הממליטות בשבועיים
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האחרונים להריון או לחילופין החל מיום  110לפני ההמלטה כטיפול למניעת רעלת הריון ( ;Rook, 2000
.)Van Saun, 2000
פרופילן גליקול הינו תרכובת אורגנית המשמשת כתוסף מזון שכיח לבעלי חיים בחקלאות ,המפחיתה
ליפוליזה ומוביליזציה של חומצות שומן מרקמות השומן אל הכבד במצב של מאזן אנרגיה שלילי
) .(Grummer, 2008פרופילן גליקול מתפרק בחלקו בכרס לחומצה פרופיונית וחלקו נספג ישירות לכבד
ומומר לפירובט אשר משתתף בתהליך הגלוקונאוגנזה .לאור תכונותיו אלה ,השימוש השכיח בתרכובת זו
במשק הצאן הינו כחומר מוצא גלוקגני וטיפול מניעתי נגד קטוזיס שלפני/אחרי המלטה ובזמן תחלובה
).(Bobe, et al. 2004; Chiofalo et al. 2005; Nielsen and Ingvartsen 2004
גליצרין (גליצרול) הינו תרכובת אורגנית המכילה חמצן פחמן ומימן בעלת פעילות חשובה במטבוליזם של
פחמן בגוף .במעלי גירה ,לגליצרין היכולת להיות מומר במהירות לחומצת שומן פרופיונית ולהיספג בקלות
וביעילות דרך דפנות הכרס .חומצה פרופיונית הינה היחידה מבין חומצות השומן הנדיפות היכולה
להשתתף ישירות בתהליך הגלוקונאוגנזה ) ,(Krebs, 1960; Musselman et al. 2008ולכן מהווה חומר מוצא
לסינתזה של גלוקוז ובכך יכולה למנוע קטוזיס ורעלת הריון בכבשים .תוסף אנרגיה מבוסס גליצרין מסוג
קופורין  )Phibro( 80מהווה מקור ייחודי של גליצרין ונמצא בשימוש נרחב במשקי הצאן בישראל
()Musselman et al., 2008; Gunn et al., 2010
מולסה (דבשה) היא תוצר לוואי של בישול ממושך של קנה סוכר בעת זיקוק הסוכר הלבן .ערכה התזונתי
של המולסה מבוססת בעיקר על העובדה כי היא מכילה כ  50%סוכרים בצורה של סוכרוז וזהו מקור של
אנרגיה זמינה .בנוסף מכילה כמות משמעותית של מינרלים וויטמינים להם תרומה נוספת ,על ידי מנגנונים
שונים ,לטובת ההריון בכבשה וכן על הטלאים ( .)Moallem et al. 2016 ; Cleasby 1963תוסף אנרגיה
מבוסס מולסה מסוג  ENERGILASS Sheep 15נמצא בשימוש נרחב במשקי הצאן בישראל
מטרות המחקר וחשיבותו
מטרות המחקר
 .1בחינת השפעת ריבוי העוברים על מהלך ההיריון התקין של הכבשה תוך אפיון הפרופיל המטבולי
בדם הכבשה ההרה בשליש האחרון של ההריון.
 .2בחינת שילוב תוספי מזון אנרגטיים המכילים חומרי מוצא לגלוקוז במנת ההכנה להמלטה כמניעת
מאזן אנרגיה שלילי ורעלת הריון ,והשפעתם על הכבשה בסוף ההריון ועל הטלאים
חשיבות המחקר
במשק המודרני עם העלייה במחיר הייצור בא הצורך בתפוקה גבוהה יותר .אחת הדרכים הנפוצות בישראל
לקבלת תפוקה גבוהה יותר הינה עלייה בוולדנות השנתית לכל כבשה .יחד עם שינויים אלו בוולדנות
עלתה גם הדרישה האנרגטית .יש להבין כי מימוש מלוא הפוטנציאל הגנטי של הכבשה מושפע ממשתנים
רבים ביניהם תזונתיים ,פיזיולוגים ,בריאותיים וממשקים אשר יש להתחשב בהם תוך שמירה על רווחת
החיה .בנוסף ,מחקרים קודמים הראו שמשתנה יחיד או שילוב של מספר משתנים שאינם בטווח
האופטימלי שלהם ,עלולים להוביל לרעלת הריון (Schulz et al., 1983; Herdt, 2000; Costa and Silva,
) .2011; Olfati et al., 2013; Moallem et al., 2016נכון להיום ,הדרך הטובה ביותר לטפל ברעלת הריון הינה
מניעה ,ולכן יש להתחשב במשתנים המוזכרים לעיל ובטווח שלהם .בנוסף ,יש למצוא תוספים חדשים
שיהוו מקור לאנרגיה זמינה לכבשים הוולדניות שיעזרו במניעת מאזן אנרגיה שלילי ורעלת הריון.
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מהלך עבודה
ניסוי בדיר וולקני בית דגן
ניסוי זה היווה ניסוי מקדים שמטרתו לבחון את השפעת ריבוי העוברים על מהלך ההיריון התקין של
הכבשה .העדר במכון וולקני מורכב מכבשי אפק -אסף ,זן כבשים ולדני שפותח במכון וולקני .הניסוי נערך
בדיר וולקני בבית דגן .בניסוי זה בחנו פרמטרים שונים (כפי שיפורט בהמשך) בתקופת ההכנה להמלטה
בכבשים מרובות עוברים אל מול כבשים הנושאות ברחמן עובר אחד או תאומים 33 .כבשים מגזע אפק-
אסף בנות  5-7שנים ,שוכנו בשתי חצרות .בחצר מס'  1שוכנו  5כבשים הנושאות ברחמן עובר אחד עד
שניים ו 10 -כבשים מרובות עוברים (שלושה עוברים ומעלה) .בחצר מס'  2שוכנו  9כבשים הנושאות
ברחמן עובר אחד עד שניים ו 9 -כבשים מרובות עוברים (שלושה עוברים ומעלה) על פי בדיקות הריון
בימים  35עד  45להריון באמצעות בדיקת אולטרה -סאונד בטני.
המנה הורכבה מ 1.30 -ק"ג תחמיץ תירס וגישה חופשית לשחת שיבולת שועל (צריכה יומית ממוצעת של
 0.57ק"ג שחת לכבשה) מתוכם  0.94ק"ג ח"י המכיל  95.5גרם חלבון ו ME 1.83 -מגק"ל .בנוסף ,קבלו
הכבשים  0.65ק"ג תערובת  16%חלבון המכילה  0.57ק"ג ח"י .סה"כ ח"י במנה שקיבלו הכבשים  1.52ק"ג
לכבשה ביום עם כמות חלבון כללית  200גרם וסה"כ האנרגיה המטבולית במנה הייתה  3.55מגק"ל לכבשה
ביום עד להמלטה .החל מיום  ,130הכבשים קיבלו מולסה בצריכה חופשית של חברת
 ENERGILASSSheep 15 free choiceעד לאחר המלטה .הכבשים צרכו בממוצע  81גרם מולסה ליום.
בנוסף ,הכבשים קיבלו באופן יומיומי (החל מיום  30 )130גרם פרופילן גליקול ( ,BIOVACאור עקיבא)
אשר הוגש לכבשים על גבי גיגיות המולסה.
דגימת דם נלקחו אחת לשבוע החל מיום  120להריון ועד להמלטה למדידת מטאבוליטים שונים כפי
שמתואר בהמשך.

שיטות מחקר
מצב גופני BCS
הערכת מצב גופני ( )BCSהתבצעה על פי השיטה שצוינה במבוא (Russel et al., 1969; Caldeira et al.,
) , 2007בשני מועדים שונים :בשליש הראשון להריון ובסיום הניסוי (לאחר המלטה) .הבדיקה התבצעה על
ידי מישוש עמוד השדרה של הכבשים ,באזור המותניים ,בין חוליה  3ל( 5-כפי שצוין במבוא) ודירוג מצבה
הגופני ,כאשר ציון  1משמע הכבשה רזה מאוד ולחלופין ציון  5שאומר כי הכבשה שמנה מאוד .הערכת
 BCSהינה סובייקטיבית ולכן רק אדם קבוע אחד ביצע את המדידה לאורך הניסוי כולו.
משקל הכבשים
הכבשים נשקלו בשליש הראשון להריון ובסיום הניסוי (בהמלטה)
מדדים מטבולים
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דגימות דם נלקחו אחת לשבוע החל מיום  120להריון ועד להמלטה לאורך הניסוי כולו .לקיחת דמים
התבצעה באמצעות מזרק  ,1mlמהוריד הז'וגולרי .לאחר מכן ,הנחת טיפת דם על גבי מקלוני בדיקה
פריסטייל אופטיום® לשם קריאת רמות קטונים ( )BHBAוסוכר בבמכשיר מדידה פריסטייל אופטיום®.
התוצאות התקבלו בזמן אמת .הנתונים שהתקבלו עבור רמת קטונים וגלוקוז בדם נרשמו בטבלאות לשם
מעקב על מצבם המטבולי /פיזיולוגי של הכבשים .בנוסף ,מכל כבשה נלקחו דמים לטובת סרומים שהופרדו
במעבדה בצנטריפוגה 3000g ,במשך  10דקות .הסרום נשמר במבחנת אפנדורף ונשמר במקפיא  −80 °Cעד
לשימוש.
בסרומים שנאספו נמדדו המטבוליטים  :לקטט ,לקטט דהידרוגנאז וטריגליצרידים בעזרת במכשיר
Autoanalyser (Roche Cobas C111, Roche Deutschland Holding GmbH, Grenzach-Wyhlen,
) ,Germanyתוך שימוש בקיטים מסחריים )(Roche Deutschland Holding GmbH, Germany
תחלואה
כבשה שרמת ה BHBA -שלה הייתה מעל ( 1 mmol/Lתת קליני) או (1.5 mmol/Lקליני) ורמת הגלוקוז
מתחת ל  40מ"ג/ד"ל ,טופלה על פי פרוטוקול הדיר אשר כלל זריקה תוך-שריר flunixin meglumine
)( (Norbrookאנטי דלקתי) במינון של  2.5מ"ל ל 50-ק"ג משקל גוף פעם ביום .אירועי תחלואה נאספו
ונרשמו בטבלה מסכמת.
בנוסף ,הכבשים צולמו במצלמת צינור לבנה בטכנולוגיית  AHDמסדרת  Proהמקצועית של חברת "BAR
מיגון ותקשורת" ,אשר מוקמה בחצר של קבוצה  1לטובת מעקב התנהגותי של הכבשים במהלך תקופת סוף
ההריון .ניתוח הסרטים התבצעו במשך  4שעות בזמן האכלה -כחצי שעה לפני האכלת בוקר ועד שעה וחצי
אחרי וכחצי שעה לפני האכלת אחר הצהרים וכשעה וחצי אחרי .נתוני הסרטים נותחו אל תוך טבלת מעקב
אחר סימני תחלואה שנקבעו מראש (רביצה ,לחיצת ראש ,התבודדות וכו')
טלאים
בתקופת ההמלטות נרשמו מספר הוולדות הכללי ומספר הוולדות החיים ששרדו מעל  24שעות מהמלטה
(וולדנות חי).
בטלאים נמדדו המשקלים:
 .1בהמלטה
 .2בגיל גמילה ( 40-45ימים)

ניסוי בדיר מסחרי "משק טל" מושב תומר
הניסוי נערך בעדר הצאן לבשר "משק טל" ,משק צאן מסחרי במושב תומר .תחילה ,בוצעו בדיקות הריון
בימים  35עד  45להריון ב 82-כבשים עם ממוצע וולדנות עבר של  , 1.8ממכלוא ״עין חצבה״ הכולל גזעי
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מרינו ,סאפולק ,דורפר ,רומנוב ,שארולה ואסף .בתום  100ימים ראשונים להריון ,הכבשים חולקו לשלוש
קבוצות ניסוי אשר שוכנו באותה הסככה עם מחיצה מפרידה ביניהן ללא הבדל במקום הגישה לאבוס .כל
קבוצה הייתה מורכבת ממספר שווה של כבשים שחולקו לקבוצות משנה על פי גיל ,מספר ההמלטה
וולדנות .בכל קבוצה היו כבשים עם הריון מרובה עוברים אשר נשאו ברחמן עובר אחד או תאומים,
וכבשים אשר נשאו ברחמן  3עוברים ומעלה .כלל הקבוצות קיבלו מנה אופטימלית לשלב "הכנה להמלטה"
(מרכז מזון אמבר ,כפר יחזקאל) .המנה הורכבה מבליל קיום המכיל תירס ,שעורה ,קש חיטה ,שחת דגן
ושחת תלתן 1.75 .ק"ג בליל לכבשה מתוכם  1.5ק"ג ח"י המכיל  144גרם חלבון 0.680 ,ק"ג דופן תא וME- -
3.1587מגק"ל .בנוסף ,קבלו הכבשים תערובת  16%חלבון המכילה  50%כופתיות  22%חלבון והיתר גרעיני
תירס ושעורה .לפני תחילת מתן תוספים קיבלו הכבשים כ  450-550גרם תערובת לראש ,והחל מיום 110
קיבלו הכבשים  900גרם תערובת לראש ( 450גרם  Xפעמיים ביום) .כמות הבליל במהלך הניסוי  1.75ק"ג
בליל לכבשה ,סה"כ חומר היבש במנה כולה נעה בין  2.16-2.38ק"ג לכבשה ביום עם אנרגיה מטבולית שנעה
בין  5.07-5.73מגק"ל לכבשה ביום (לפני מתן תוספים ואחרי בהתאמה) .החל מיום  110להריון ,קבוצת
הביקורת המשיכה לקבל מנה אופטימאלית בלבד עד ההמלטה .הקבוצה השנייה ,קיבלה בנוסף למנה תוסף
של גליצרין מסוג קופורין  )Phibro Israel( ®80במינון של  70גרם לראש ליום ,כאשר ההגשה התבצעה על
גבי התערובת בכל יום בהאכלת הבוקר .הקבוצה השלישית קיבלה בנוסף למנה תוסף של מולסה מוצקה
( )EnergiLass Sheep 15®, KENTבצריכה חופשית (חביות ליקוק) .שאריות המזון נאספו בכל יום ,בשעות
אחר הצהריים לפני חלוקת המנה ,על מנת לחשב צריכת מזון יומית ממוצעת .דגימת דם נלקחו אחת
לשבוע ועד להמלטה ,ודגימה נוספת נלקחה כ 48 -שעות לאחר ההמלטה .דגימות הדם נבדקו באמצעות
מקלוני בדיקה פריסטייל אופטיום® וקריאתם במד סוכר פריסטייל אופטיום® בזמן אמת לקבלת נתונים
עבור רמת קטונים וגלוקוז בדם כפי שמתואר למעלה.
שיטות מחקר
חלוקת הכבשים לקבוצות
הכבשים בניסוי חולקו ל 3-קבוצות הומוגניות מבחינת הפרמטרים שנבחרו מראש (גיל ממוצע ,מספר
המלטות ממוצע ,וולדנות חי ממוצעת ,טבלה  .)1לא נראו הבדלים מובהקים בקבוצת הביקורת לעומת
קבוצות הניסוי בפרמטרים שנבחנו.

טבלה  .1תיאור חלוקת הכבשים לקבוצות בניסוי
Molasses

Glycerin

Control

Pr > F

29

28

25

n

0.84

18.06±1

18.65±1.49

17.6±1.1

)Age (months

0.88

1.52±0.15

1.61±0.2

1.48±0.17

)Past lambing (n

0.95

1.82±0.11

1.8±0.11

1.76±0.15

)Litter size born (n

תצפית צריכת חומר יבש מהמזון
בכל יום נעשה חישוב מדויק של כמות המזון הנדרשת בכל קבוצה ,הן של הבליל והן של המזון המרוכז.
המנה המשקית נקבעה בהתאם לצרכי הכבשה על פי ה .NRC-כמו כן ,כפי שמתואר למעלה ,קבוצה 2
קיבלה בכל בוקר על גבי התערובת כמות מדודה של גליצרין על פי החישוב של  70גרם לכבשה .קבוצה 3
צרכה מולסה באופן חופשי ( 2חביות מולסה הונחו בפינות החצר).
חישוב צריכת חומר יבש ממוצע לכבשה ביום נמדד בכל יום ,בשעות אחה"צ ולפני חלוקת בליל יומית .בכל
יום התבצע איסוף שאריות הבליל (מזון גס) של כל קבוצה ,כמות השארית הופחתה מהכמות הכללית
שקיבלה הקבוצה ,וחולקה במספר הכבשים לחישוב צריכת מזון יומית ממוצעת לכבשה.
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במהלך הניסוי נשלחה דגימת מזון לביצוע אנליזה .כחצי קילו בליל ותערובת נלקחו מהמשק והועברו
לאנליזה במעבדה החקלאית ,עין הנציב .התוצאות הינן על בסיס החומר היבש בדוגמא (תוצאות האנליזה
מצורפות בנספח א').
מצב גופני BCS
הערכת מצב גופני ( )BCSהתבצעה על פי השיטה שצוינה במבוא (Russel et al., 1969; Caldeira et al.,
) ,2007בשלושה מועדים שונים :בעת בדיקות הריון (יום  ,)35בעת הכניסה לניסוי ( 110יום) וביום היציאה
מהניסוי (לאחר המלטה) .הבדיקה התבצעה על ידי מישוש עמוד השדרה של הכבשים ,באזור המותניים ,בין
חוליה  3ל( 5-כפי שצוין במבוא) ודירוג מצבה הגופני ,כאשר ציון  1משמע הכבשה רזה מאוד ולחלופין ציון
 5שאומר כי הכבשה שמנה מאוד .הערכת  BCSהינה סובייקטיבית ולכן רק אדם קבוע אחד ביצע את
המדידה לאורך הניסוי כולו.
משקל הכבשים
הכבשים נשקלו בשליש הראשון להריון ובסיום הניסוי (בהמלטה)
מדדים מטבולים
מדדים מטבולים בוצעו על פי שיטות מחקר בניסוי המקדים שצוין לעיל אשר נערך בדיר וולקני ,בית דגן.
טלאים
רישום מספר וולדות בניסוי ומספר וולדות חיים ,כמו גם ,רישום משקלי טלאים בהמלטה ובגיל גמילה
נעשו כפי שצוין בשיטות מחקר ניסוי מקדים.
אנליזה סטטיסטית
כל הנתונים בניסויים נותחו בניתוח שונות חד גורמי ( )one way Anovaבתכנת ®JMP® PRO 13.0.0
) ,software (SAS Institute, 2005כאשר הגורם הנבחן היו כבשים מרובות עוברים לעומת כבשים שנשאו
ברחמן עד שני עוברים וטיפולי הזנה שונים ( ביקורת ,גליצרין ומולסה).
כאשר נמצא הבדל מובהק בין שני /שלושת הטיפולים ( ,)P ≤0.05נערך מבחן  student's tלהשוואה בין
הממוצעים.

תוצאות
תוצאות הניסוי בדיר וולקני בית דגן
שיפוט גופני BCS
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לא נצפו הבדלים מובהקים במצב הגופני של הכבשים בתחילת ההריון לעומת לאחר ההמלטה בכבשים
שנשאו ברחמן עובר אחד עד שניים (תמונה  .)1בכבשים מרובות עוברים ,ניתן לראות כי ישנו הבדל מובהק
במצב הגופני בשליש הראשון להריון לעומת הבדיקה שנעשתה לאחר ההמלטה וניתן לראות כי הייתה
ירידה ממוצעת של כ 0.75-נקודות לאחר ההמלטה (תמונה .)1
תמונה  .1השינוי במצב גופני  BCSבכבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים ובכבשים מרובות עוברים
בתחילת ההריון ולאחר ההמלטה ()*p<0.05

After lambing

Early pregnancy

4.00

*
3.50
3.00

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Non multiple

Multiple

משקל הכבשים
לא נצפו הבדלים מובהקים במשקל הכבשים שנשאו ברחמן עד  2עוברים בשליש הראשון להריון לעומת
משקלן לאחר ההמלטה (תמונה  .)2כמו כן לא נמצאו הבדלים מובהקים במשקל הכבשים שנשאו ברחמן 3
עוברים ויותר בשליש הראשון להריון לעומת משקלן לאחר ההמלטה (תמונה .)2
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BCS

2.50

Early pregnancy

After lambing

98.00
96.00
94.00

)Weight (kg

92.00
90.00
88.00
86.00

84.00
Non multiple

Multiple

תמונה  .2השינוי במשקל הכבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים ובכבשים מרובות עוברים בתחילת
ההריון ולאחר ההמלטה
רמות גלוקוז בדם
רמות הגלוקוז בדם הכבשים מרובות העוברים נבדלו לאורך ההריון והיו נמוכות יותר לעומת כבשים
שנשאו ברחמן עובר אחד עד  2באופן מובהק (תמונה  .)3כבשים אשר נשאו ברחמן עד שני עוברים שמרו
על רמות גלוקוז מאוזנות לאורך הניסוי כולו לעומת כבשים מרובות עוברים אשר הציגו פרופיל גלוקוז
שהשתנה בכל נקודת זמן ואף עלה לקראת השבוע שלפני ההמלטה (תמונה  .)3בנקודת זמן זו גם לא נראה
הבדל ברמות הגלוקוז בדם בין כבשים מרובות עוברים לבין הכבשים שנשאו ברחמן עד שני עוברים (תמונה
.)3
תמונה  .3השינוי ברמות הגלוקוז במהלך סוף ההריון בכבשים מרובות עוברים (מעל  2עוברים) לעומת
כבשים שאינן מרובות עוברים (עד  2עוברים) ()** p<0.01
רמות  BHBAבדם
רמות  BHBAבדם שנמדדו לאורך ההריון נבדלו בין כבשים מרובות עוברים לבין כאלו שנושאות ברחמן
Multiple

Non multiple
60

**

**

50
45

40
35
30
-1

-2

-4

-3

Weeks before lambing
עובר אחד עד  2באופן מובהק (תמונה  .)4עד לשבועיים לפני ההמלטה ,ניתן לראות כי כבשים הנושאות
ברחמן שלושה עוברים ויותר הראו רמות קבועות של  BHBAלאורך כל מהלך הניסוי (תמונה  .)4רמות ה-
 BHBAבכבשים מרובות עוברים היו גבוהות יותר באופן מובהק לעומת כבשים הנושאות ברחמן עד שני
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)Glucose (mg/dCL

**

55

עוברים החל מהשבוע השני שלפני ההמלטה ועד לשבוע לפני המלטה (תמונה  .)4בנוסף ,ניתן לראות כי
בשבוע לפני ההמלטה רמות ה  BHBAבכבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים עלו לריכוז זהה לזה של
כבשים מרובות עוברים (תמונה .)4

Non multiple

Multiple

1

0.9

**

**

0.7
0.6
0.5

)BHBA (mmol/L

**

0.8

0.4
0.3
0.2
-2

-1

-4

-3

Weeks before lambing
תמונה  .4השינוי ברמות  BHBAבמהלך סוף ההריון בכבשים מרובות עוברים (מעל  2עוברים) לעומת
כבשים שאינן מרובות עוברים (עד  2עוברים) ()** p<0.01

רמות לקטט בדם
רמות לקטט בסרום נמדדו אחת לשבוע במשך חמישה שבועות לפני המלטה (תמונה  .)5כבשים מרובות
עוברים הציגו ערכים נמוכים של לקטט בסרום אשר נבדלו באופן מובהק בשבוע השני והרביעי בניסוי
(ארבעה שבועות ושבועיים לפני ההמלטה) מכבשים שנושאו ברחמן עובר אחד עד שניים (תמונה  .)5בנוסף,
ניתן לראות כי בכבשים עם עובר אחד או שניים ישנה עלייה חדה יותר ברמות הלקטט בהשוואה לקבוצת
Multiple

3.5

Non multiple

3

**

2

*

1.5
1
0.5
0

-1

-2

-4

-3

Weeks before lambing
מרובות העוברים (תמונה .)5
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-5

) Lactate (mmol/L

2.5

תמונה  .5השינוי ברמות לקטט במהלך סוף ההריון בכבשים מרובות עוברים (מעל  2עוברים) לעומת
כבשים שאינן מרובות עוברים (עד  2עוברים) ()*p<0.05,**p<0.01
רמות לקטט-דהידרוגנאז ( )LDHבדם
רמות  ,LDHהאנזים שממיר לקטט לגלוקוז דרך פירובט ,בתהליך הגלוקונאוגנזה ,נמדדו אחת לשבוע
כחמישה שבועות לפני המלטה (תמונה  .)6רמות  LDHהן בכבשים מרובות עוברים והן בכבשים שנשאו
ברחמן עובר אחד עד שניים היו קבועות ,ללא שינויים קיצוניים ,ולא נצפה הבדל מובהק בין קבוצת
מרובות העוברים ,לקבוצת הכבשים עם עובר אחד או שניים( .תמונה .)6

Non multiple

Multiple

400
350

)LDH (U/L

300
250
200
150
-1

-2

-3

-5

-4

Weeks before lambing
תמונה  .6השינוי ברמות  LDHבמהלך סוף ההריון בכבשים מרובות עוברים (מעל  2עוברים) לעומת כבשים
שאינן מרובות עוברים (עד  2עוברים).
רמות טריגליצרידים בדם
רמות טריגליצרידים בדם נמדדו אחת לשבוע כחמישה שבועות לפני המלטה (תמונה  .)7כבשים מרובות
עוברים הציגו ערכים נמוכים של טריגליצרידים בסרום אשר נבדלו באופן מובהק בארבעת השבועות
הראשונים של המדידה (פרט לשבוע השלישי לפני ההמלטה) ,מכבשים שנשאו ברחמן עובר אחד עד שניים.
לקראת השבוע שלפני ההמלטה חלה ירידה חדה ברמות הטריגליצרדים בכבשים הנושאות עובר אחד או

Multiple

*

*

-4

-5

30

25

20

15
-1

-2

-3

Weeks before lambing
11

)Triglycerides (mg/dL

**

Non multiple
35

שניים ,בעוד ובכבשים הנושאות הריון מרובה עוברים חלה עלייה ברמות הטריגליצרדים בשבוע האחרון
לפני ההמלטה ,כך שבנקודת זמן זו רמות טריגליצרידים בשתי הקבוצות הגיעו לרמה זהה (תמונה )7
תמונה  .7השינוי ברמות טריגליצרידים במהלך סוף ההריון בכבשים מרובות עוברים (מעל  2עוברים)
לעומת כבשים שאינן מרובות עוברים (עד  2עוברים) ()* p<0.05,** p<0.01
תחלואה
במהלך הניסוי ,התבצע רישום מקרי תחלואה על פי מדדים בדם .ערכים נמוכים מאוד של גלוקוז בדם
(מתחת ל 40מ"ג/ד"ל) ו/או  BHBAמעל  1מ"ג/ד"ל הראו על רעלת הריון תת קלינית (Aitken, 2007; Pugh
) .and Baird, 2012יותר כבשים מרובות עוברים הראו ערכי גלוקוז נמוכים מ 40 -מ"ג לד"צ (טבלה .)2
בנוסף ,שישה מקרים של רעלת הריון תת קלינית ( BHBAמעל  1מ"ג/ד"ל) בכבשים מרובות עוברים נצפו
לעומת שני מקרים בלבד בכבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים (טבלה  .)2לבסוף ,נמצאו גם שני מקרי
תחלואה ברעלת הריון קלינית (מעל  1.5מ"ג/ד"ל  ) BHBAבכבשים מרובות הריון לעומת  0מקרים בכבשים
הנושאות ברחמן עד שני עוברים (טבלה .)2

טבלה  .2תיאור אירועי תחלואה במהלך הניסוי בכבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים לעומת כבשים
Clinical

Sub-clinical

Low glucose

)(BHBA≥1.5 mmol/L

)(BHBA≥1 mmol/L

)(Glucose ≤40 mg/dcL

0

2

1

Non-multiple

2

6

19

Multiple

מרובות עוברים.

בנוסף לרישום מקרי התחלואה ,התבצע ניתוח הקלטות וידאו בחצר מס  1בניסוי על פני  8תצפיות במהלך
הניסוי ,כל הקלטה התבצעה סביב מועדי האכלת בוקר וצהריים .בטבלה ניתן לראות כי בכל התצפיות (פרט
לתצפית  )8נצפו מס' מקרי צליעה המלווים במקרי אכילת צמר .כמו כן ניתן היה לראות מקרים רבים של
התמהמהות בדרך לאבוס (בדגש על זמן האבסת תערובת) או לחלופין עמידה באבוס ללא אכילה כלל .כפי
שציינו במבוא ,סימן קליני נוסף הינו התבודדות ורביצה שנצפו לאורך ניתוח ההקלטות במספר כבשים
כמעט בכל התצפיות ואף ראינו כבשים שלחצו את ראשן כנגד עצמים גם כן מספר פעמים לאורך התצפית.
התוצאות מסוכמות בטבלה מספר 3

טבלה  .3ניתוח תצפית התנהגות הכבשים בחצר מס'  1לאורך הניסוי (כל סימן  +מייצג כבשה).

אכילת
צמר

מספר
תצפית

צליעה

1

+++

2

++++

++++

3

+++

+

התמהמהות
חוסר תגובה
בגישה לאבוס
לאנשים
בזמן האבסה

עמידה באבוס
ללא אכילה

לחיצת
ראש

התבודדות
ורביצה

+

++

+

+

+++

+++

++

++
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+

4

++++

+++

5

++++

+

6

+++++

+++++

+++

7

++++

+

+++++

8

+

+++

+++

++++

++

+++

++

+

+++++

++

+

+++

+

וולדנות בניסוי
בטבלה  4מוצגות תוצאות וולדנות ממוצעת של הכבשים בניסוי .כמו כן ,ניתן לראות בטבלה את ממוצע
וולדנות חי ,מספר הטלאים החיים בממוצע בהמלטה .וולדנות +וולדנות חי בכבשים שאינן מרובות עוברים
לא נבדלו באופן מובהק מכבשים עם הריון מרובה עוברים (טבלה  .)4כלומר מספר הטלאים המתים
בהמלטה היתה שולית לעומת מספר הטלאים המתים בממוצע בכבשים מרובות עוברים.
טבלה  .4תיאור וולדנות  +וולדנות חי בכבשים הנושאות ברחמן עובר אחד או שניים לעומת כבשים
מרובות עוברים הנושאות ברחמן  3עוברים ויותר.
Pr > F

)Current litter size alive (n

)Current litter size (n

0.43

1.8±0.2

1.85±0.19

Non-multiple

0.004

2.8±0.3

3.39±0.16

Multiple

משקלי טלאים
טלאים משגר של עד שני טלאים שקלו יותר בהמלטה באופן מובהק ( )p˂0.0001בהשוואה לטלאים משגר
של שלושה טלאים ויותר (תמונה  .)7Aהבדל מובהק זה נצפה גם כאשר בחנו את ההבדלים בין הקבוצות
בטלאים ממין זכר/נקבה .הן הנקבות והן הזכרים משגר של עד שני טלאים שקלו יותר בזמן המלטה
בהשוואה לזכרים ונקבות משגר של שלושה עוברים ומעלה (תמונה .)7B

A

13

B
Multiple

Normal

***

***

***

)Weight (Kg

Females

***

Males

Multiple

Lambing

5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

)Weight (Kg

5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Normal

Lambing

תמונה  .7משקלי הטלאים בגיל המלטה שנולדו לאימהות מרובות/לא מרובות עוברים ( ,)Aתיאור משקלי
הטלאים בגיל המלטה על פי מין הטלה שנולדו לאימהות מרובות /לא מרובות עוברים()***p<0.001( )B

ההבדל במשקלי הטלאים נצפה גם בגיל גמילה -גיל  40יום בערך (תמונה  .)8Aמשקלי הטלאים שנולדו
בשגר של עד שני טלאים לעומת טלאים שנולדו בשגר של שלושה טלאים ויותר היה גבוה יותר בגיל
גמילה .)p˂0.01( ,כאשר בחנו את ההבדלים במשקלי הגמילה בין קבוצות הזכרים והנקבות (תמונה ,)8B
ראינו כי בקבוצת הזכרים אין הבדל מובהק במשקלים ,ואילו בנקבות ישנו הבדל מובהק ( )p˂ 0.05במשקל
בגיל גמילה שנולדו בשגר של עד שני טלאים לעומת שגר של שלושה טלאים ויותר.

*

Multiple

Normal

B

18

16
**

17

12

Females

)Weight (Kg

13

14.5
14
13.5
13
12.5

11

12

10

11.5

9

11

Multiple

Males

Normal

Weaning

Weaning

תמונה  .8משקלי הטלאים בגיל המלטה שנולדו לאימהות מרובות/לא מרובות עוברים ( ,)Aתיאור משקלי
הטלאים בגיל המלטה על פי מין הטלה שנולדו לאימהות מרובות /לא מרובות עוברים()B
()*p<0.05,**p<0.01
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)Weight (Kg

14

15.5
15

16
15

A

תוצאות הניסוי בדיר המסחרי "משק טל" מושב תומר
תצפית צריכת מזון
בתצפית לא נראו הבדלים מובהקים בצריכת החומר היבש החל מיום  120ועד להמלטה בשלוש קבוצות
הטיפול (תמונה  .)9בין השבועות  4ל 3-לפני המלטה ,ראינו עליה בצריכת החומר היבש בקבוצת הביקורת
ועלייה מתונה יותר בצריכת החומר היבש בקבוצות הניסוי .החל מהשבוע השלישי לפני המלטה (השבוע
שני לניסוי) ,קבוצת הביקורת וקבוצת הניסוי שקיבלה גליצרין ,הראו ירידה מזערית בצריכת החומר היבש
לעומתם צריכת החומר היבש בקבוצת הכבשים שקיבלו מולסה המשיכה ועלתה .כשבוע לפני תחילת
המלטות ,ניתן לראות כי שלוש הקבוצות ירדו בצריכת החומר היבש תוך שמירה על פער בין קבוצת
המולסה לבין קבוצת הגליצרין והביקורת.

15

Coforin

Molasses

Control

2.35
2.30

2.20
2.15
2.10
2.05

Dry matter intake
)(kg/ewe/day

2.25

2.00
1.95
-1

-2

-4

-3

Weeks before lambing
תמונה  .9השינויים בצריכת חומר יבש קבוצתי בק"ג לכבשה ביום (מנה ממשקית +תערובת +תוספים)
החל מיום  120ועד לאחר המלטה בכבשים שקיבלו מנה ממשקית (ביקורת) ובכבשים בקבוצות הניסוי
(מולסה /גליצרין)

בנוסף ,מאחר וכמות החומר היבש הן בתערובת והן בתוספי האנרגיה הייתה ידועה מראש ,חישבנו את
ההבדל בצריכת החומר היבש בין הקבוצות על פי צריכת הבליל בלבד (תמונה  .)10ניתן לראות כי החל
מתחילת הניסוי ( 4שבועות לפני המלטה ,יום  120להריון) ,הצריכה הקבוצתית של החומר היבש ממנת
הבליל בכבשים הייתה במגמת ירידה עד לשבוע ההמלטה בכל שלוש הקבוצות .ניתן לראות כי קבוצת
הביקורת צרכה יותר חומר יבש ממנת הבליל בממוצע לעומת קבוצות הניסוי ,בעוד שקבוצת הכבשים
שקיבלה תוספת מולסה למנה צרכה את כמות הבליל הנמוכה ביותר במהלך השבוע הראשון לניסוי (השבוע
שבו הוספו התוספים למנה).
Coforin

Molasses

Control

-1

-3

-2

TMR dry matter intake
)(kg/ewe/day

1.6
1.55
1.5
1.45
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
-4

Weeks before lambing
תמונה  .10השינויים בצריכת חומר יבש קבוצתית בדגש על מנת הבליל ) ,)TMRהחל מיום  120ועד לאחר
המלטה בכבשים שקיבלו מנה ממשקית (ביקורת) ובכבשים בקבוצות הניסוי (מולסה /גליצרין)
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שיפוט גופני BCS
כלל הכבשים בניסוי הציגו מצב גופני ממוצע של כ 3-נקודות ביום  35להריון ( ,)Early pregnancyהיום בו
בוצעו בדיקות האולטרהסאונד לזיהוי ההריון (תמונה  .)11מצב הגופני ביום זה לא נבדל באופן מובהק
מהמצב הגופני של הכבשים ביום  120להריון ( ,)Late pregnancyהיום בו החל הניסוי ,בשלוש הקבוצות
השונות (תמונה .)11

After lambing

Late pregnancy

Early pregnancy
3.50
3.30
3.10
2.90

**

2.50

BCS

**

**

2.70
2.30
2.10
1.90
1.70
1.50

Molasses

Control

Glycerin

תמונה  .11השינוי במצב הגופני ביום  35להריון (בדיקות הריון) ,יום  120להריון (לפני מתן תוספים) וכ48-
שעות לאחר המלטה בכלל הכבשים בשלוש קבוצות הניסוי (.)**p<0.01

לעומת זאת ,לאחר ההמלטה ניתן לראות כי הייתה ירידה מובהקת במצב הגופני של הכבשים בשלוש
קבוצות הניסוי (תמונה  .)11לא נמצא הבדל מובהק במצב הגופני של הכבשים לאחר המלטה בין שלוש
קבוצות המחקר (תמונה  .)11כאשר בחנו את השינוי במצב הגופני בכבשים מרובות העוברים בלבד ,מתוך
כלל הכבשים (תמונה ,)12לא נצפו הבדלים מובהקים בקבוצת הביקורת בשינוי המצב הגופני בשלושת
המועדים השונים (ימים בהריון late pregnancy-120 ,early pregnancy -35 -ולאחר המלטה) .כאשר בחנו
את השינוי במצב הגופני בכבשים שקיבלו גליצרין ,ראינו ירידה מובהקת במצב הגופני לאחר ההמלטה
ביחס למצב הגופני ביום  35להריון ( ,Early pregnancyתמונה  ,)12אך שינוי לא מובהק מיום תחילת הניסוי
( 120יום , Late pregnancy,תמונה  .)12כבשים שקיבלו מולסה כתוסף ,הראו ירידה מובהקת במצב הגופני
לאחר המלטה לעומת יום (Early pregnancy ( 35ו (Late pregnancy( 120-להריון בהם לא היה שינוי מובהק
במצב הגופני (תמונה  .)12יש לציין כי בין הקבוצות השונות לא נצפו הבדלים מובהקים במצב הגופני.
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After lambing

Late pregnancy

Early pregnancy

4

*

3.5
3

*

2.5

BCS

2
1.5
1

0.5
0
Molasses

Control

Glycerin

תמונה  .12השינוי במצב הגופני ביום  35להריון (בדיקות הריון ,)Early pregnancy-יום  120להריון (לפני
מתן תוספים  )Late pregnancyוכ 48-שעות לאחר המלטה בכבשים מרובות עוברים (מעל  )2בשלוש
קבוצות הניסוי (.)*p<0.05
משקל הכבשים
משקלי הכבשים נמדדו ביום  120להריון (תחילת הניסוי )Late pregnancy-ולאחר המלטה (תמונה  .)13לא
נראו הבדלים מובהקים בין קבוצת הביקורת לקבוצות הניסוי הן בכלל הכבשים והן בכבשים שנשאו ברחמן
שלושה עוברים ויותר ,במשקלי הכבשים ביום  120ולאחר ההמלטה (תמונה  .)13אולם ,כאשר בחנו את
המשקלים של כלל הכבשים בניסוי ,בכל קבוצה היה הבדל מובהק במשקל הכבשים לאחר המלטה לעומת
משקלן בתחילת הניסוי (תמונה  .)13בנוסף ,כאשר בחנו את השינוי במשקל הגוף רק בכבשים מרובות
עוברים שנשאו ברחמן  3עוברים ויותר (תמונה  ,)14ראינו ירידה מובהקת במשקל הכבשים לאחר המלטה
לעומת משקלן בתחילת הניסוי (תמונה  .)14יש לציין כי בין הקבוצות השונות לא נמצאו הבדלים מובהקים.

Late pregnancy

After lambing

90.0
80.0

**

*

***

70.0

50.0

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Molasses

Control

Glycerin
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)Weight (kg

60.0

תמונה  .13השינוי במשקל גוף ביום  120להריון ( ) late pregnancyוכ 48-שעות לאחר המלטה בכלל
הכבשים בניסוי בשלוש קבוצות הניסוי (.)*p<0.05,***p<0.001,**p<0.01

After lambing

Late pregnancy

100
90

*

80
70

50
40

)Weight (kg

*

60

30
20
10
0
Molasses

Control

Glycerin

תמונה  .14השינוי במשקל הגוף של כבשים מרובות עוברים ביום  120להריון ( )late pregnancyוכ 48-שעות
לאחר המלטה ( )after lambingבכבשים מרובות עוברים (מעל  )2בשלוש קבוצות הניסוי
(.)*p<0.05,***p<0.001,**p<0.01

רמות גלוקוז בדם
רמות הגלוקוז לאורך הניסוי כולו היו בטווח התקין בכלל הכבשים בשלוש הקבוצות (בין  40מ"ג/ד"ל ל100-
מ"ג/ד"ל ,תמונה  .)15למרות זאת ,בכבשים שקיבלו תוספת גליצרין למנה ,נמדדו רמות גבוהות יותר של
גלוקוז באופן מובהק עד ההמלטה .כבשים שקיבלו תוסף מולסה הראו יתרון קל אך לא מובהק ברמות
גלוקוז מעט גבוהות יותר לעומת כבשים מקבוצת הביקורת שלא קיבלו תוסף אנרגטי כלל (תמונה .)15
יתרון מובהק ברמות גלוקוז גבוהות יותר לאורך כל תקופת הניסוי נמצא גם בכבשים מרובות עוברים
שקיבלו תוספת גליצרין לעומת כבשים שקיבלו מולסה וכבשים מקבוצת הביקורת שלא קיבלו תוסף כלל
(תמונה .)16
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Molasses

Coforin

Control

80

a
75

a
b

a
65

ab

b
b

b

-2

-3

60

)Glucose (mg/dCL

a

70

55
50
After lambing

-1

-4

Weeks before lambing
תמונה  .15השינוי ברמות הגלוקוז במהלך סוף ההריון ועד לאחר המלטה ,בכלל הכבשים שניזונו במנה
ממשקית (ביקורת) ,ובקבוצות הניסוי שקיבלו בנוסף למנה הממשקית -מולסה/גליצרין ()p<0.05

Molasses

Coforin

Control

85

a

80
a

a

70

b

65

b

b

60

b

55
50

b
a

After lambing

45
-1

-3

-2

-4

Weeks before lambing
תמונה  .16השינוי ברמות הגלוקוז במהלך סוף ההריון ועד לאחר המלטה בכבשים מרובות עוברים (מעל 2
עוברים) שניזונו במנה ממשקית (ביקורת) ,ובקבוצות הניסוי שקיבלו בנוסף למנה הממשקית מולסה/
גליצרין ()p<0.05
רמות  BHBAבדם
רמות הקטונים לאורך הניסוי כולו היו בטווח התקין בכלל הכבשים ,הן בקבוצת הביקורת והן בקבוצות
הניסוי ) ( )0.25-0.9 mmol/Lאיור .)17
הכבשים שקיבלו גליצרין הראו הבדל מובהק ברמות הקטונים עוד קודם למתן התוסף לעומת שאר
הקבוצות .כשבוע לאחר מתן תוספים (שלושה שבועות לקראת המלטה) ניתן לראות כי רמות הקטונים
בקבוצת הגליצרין ירדו ביחס לשאר הקבוצות ,בהן נצפתה עלייה .בשבוע השני לניסוי (שבועים לקראת
המלטה) הן בכבשים מקבוצת המולסה והן בכבשים שקיבלו גליצרין נמדדו רמות קטונים נמוכות באופן
מובהק לעומת קבוצת הביקורת.
20

)Glucose (mg/dCL

75

בשבוע שלקראת המלטה (שבוע  )-1ניתן לראות מגמת ירידה ברמות הקטונים בקבוצת הביקורת .לעומתן
בקבוצת הכבשים שקיבלו מולסה נצפתה עליה ברמות הקטונים לקראת המלטה .הכבשים שקיבלו גליצרין
שמרו על רמות מאוזנות .האיזון ברמות הקטונים בקבוצה זו נשמר גם לאחר ההמלטה ,לעומת ירידה
ברמות הקטונים שנמדדה לאחר המלטה אצל כבשים בקבוצת המולסה וגם בקבוצת הביקורת .
Molasses

Coforin

0.65

Control

0.6
a

0.55
a

b

0.45
0.4
ab

b
b

0.35
0.3

)BHBA (mg/dCL

0.5

0.25
0.2

After lambing

-1

-3

-2

-4

Weeks before lambing
תמונה  .17השינוי ברמות הקטונים בדם במהלך ארבעת השבועות האחרונים להריון ועד לאחר המלטה
בכלל הכבשים שניזונו במנה ממשקית (ביקורת) ,ובקבוצות הניסוי שקיבלו בנוסף למנה הממשקית מולסה/
גליצרין ()p<0.05
כאשר השוונו את רמות הקטונים בכבשים מרובות עוברים בלבד בשלוש הקבוצות (תמונה  ,)18מצאנו כי
בדומה לכלל הכבשים ,הכבשים מרובות העוברים הציגו ערכים תקינים לאורך הניסוי כולו .כמו כן ,בדומה
לערכים שהתקבלו במדידות של כלל הכבשים (תמונה  ,)17כבשים שקיבלו תוסף גליצרין או מולסה שמרו
על רמות קטונים נמוכות ומאוזנות עד לאחר המלטה .לעומת זאת ,כבשים מרובות עוברים בקבוצת
הביקורת הראו עליה ברמות קטונים בדם בשבוע שלקראת ההמלטה.
תמונה  .18השינוי ברמות הקטונים בדם במהלך ארבעת השבועות האחרונים להריון ועד לאחר המלטה
בכבשים מרובות עוברים ( 3עוברים ומעלה) שניזונו במנה ממשקית (ביקורת) ,ובקבוצות הניסוי שקיבלו
בנוסף למנה הממשקית מולסה /גליצרין ()p<0.05

a

Coforin

Molasses

Control

ab

b

After lambing

-1

-3

-2

Weeks before lambing
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-4

)BHBA (mg/dCL

0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15

רמות לקטט בסרום
רמות לקטט בסרום נמדדו אחת לשבוע כארבעה שבועות לפני המלטה ודגימה נוספת לאחר המלטה
בכבשים מקבוצת הביקורת בלבד .כבשים מרובות עוברים הציגו ערכים גבוהים של לקטט בסרום
כשבועיים לפני ההמלטה אשר נבדלו באופן מובהק בשבוע שלפני ההמלטה מכבשים שנושאו ברחמן עובר
אחד עד שניים.
Non multiple

Multiple

2.5

1.5
1

) Lactate (mmol/L

*

2

0.5
0
After lambing

-2

-1

-4

-3

Weeks before lambing
תמונה  .19השינוי ברמות לקטט במהלך סוף ההריון בכבשים מרובות עוברים (מעל  2עוברים) לעומת
כבשים שאינן מרובות עוברים (עד  2עוברים) בקבוצת הביקורת ()*p<0.05

רמות לקטט -דהידרוגנאז ( )LDHבסרום
רמות  LDHבסרום נמדדו אחת לשבוע כארבעה שבועות לפני המלטה ודגימה נוספת לאחר המלטה
בכבשים מקבוצת הביקורת בלבד (תמונה  .)20רמות  LDHבכבשים מרובות עוברים לא נבדלו באופן מובהק
מכבשים שנשאו ברחמן עובר אחד עד שניים ( LDHתמונה .)20

Non multiple

Multiple

450
400

300
250
200
After lambing

-1

-3

-2

Weeks before lambing
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-4

)LDH (U/L

350

תמונה  .20השינוי ברמות  LDHבמהלך סוף ההריון בכבשים מרובות עוברים (מעל  2עוברים) לעומת
כבשים שאינן מרובות עוברים בקבוצת הביקורת (עד  2עוברים).
רמות טריגליצרידים בדם
רמות טריגליצרידים בדם נמדדו אחת לשבוע כארבעה שבועות לפני המלטה ודגימה נוספת לאחר המלטה
בכבשים מקבוצת הביקורת בלבד (תמונה  .)21במהלך הניסוי רמות הטריגליצרידים לא נבדלו בין שתי
הקבוצות עד לשבועיים לפני ההמלטה ,רמות הטריגליצרידים בסרום של כבשים מרובות עוברים הראו
עלייה לא מובהקת ביחס לכבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים .כשבוע לפני ההמלטה ובדגימה נוספת
לאחר ההמלטה ,רמות הטריגליצרידים שנמדדו היו זהות בין הקבוצות (תמונה .)21

Non multiple

Multiple

60

40
30
20
10
0
After lambing

-1

-3

-2

-4

Weeks before lambing
תמונה  .21השינוי ברמות טריגליצרידים במהלך סוף ההריון בכבשים מרובות עוברים (מעל  2עוברים)
לעומת כבשים שאינן מרובות עוברים בקבוצת הביקורת (עד  2עוברים)
וולדנות בניסוי
כלל הקבוצות בניסוי הציגו נתוני וולדנות גבוהה וכן וולדנות חי גבוהה ביחס לדירים המסחריים בישראל,
המתבטאת בתמותת טלאים נמוכה (טבלה  .)5התוצאות היו דומות ללא הבדלים מובהקים בין קבוצת
הביקורת לקבוצות הניסוי.
טבלה  .5תיאור וולדנות  +וולדנות חי בקבוצת הביקורת וקבוצות הניסוי.
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)Triglycrides (mg/dL

50

Pr > F

Molasses

Glycerin

Control

0.80

1.97±0.13

1.86±0.14

1.96±0.12

)Litter size (n

0.46

1.86±0.12

1.74±0.13

1.96±0.11

)Litter size alive (n

משקלי טלאים
כאשר שקלנו את הטלאים בהמלטה ,לא מצאנו הבדלים מובהקים במשקל כלל הטלאים בין קבוצת
הביקורת לקבוצות הניסוי (תמונה  .)22Aגם כאשר בחנו את משקלי זכרים ונקבות לחוד לא נמצאו הבדלים
מובהקים במשקלים בין הקבוצות (תמונה  .)22Bתוצאות זהות נצפו בגיל גמילה כאשר בחנו את כלל
הטלאים ,לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות אך נצפתה מגמה חיובית במשקלי הטלאים לטובת
קבוצות הניסוי לעומת הביקורת (תמונה  .)23Aכאשר בחנו את ההבדלים במשקלים בין הקבוצות בזכרים
לחוד ונקבות לחוד ,ראינו כי בקבוצת הזכרים ישנו יתרון לא מובהק לקבוצות הניסוי לעומת הביקורת
(בממוצע  0.6-0.9ק"ג) ואילו בנקבות אין הבדל בין הקבוצות השונות (תמונה .)23B

)Weight (kg

בניסוי בגיל המלטה בקבוצות הביקורת והניסוי (,)A
תמונה  .22משקל הטלאים שנולדו
המלטה על פי מין הטלה בקבוצות הביקורת והניסוי(.)B
משקל הטלאים בגיל
תיאור
Males
Females
Lambing
Lambing
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)Weight (kg

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
הכבשים
לכלל 0.0

B

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

A

16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0

)Weight (kg

Females

B

Males

Weaning

Weaning

תמונה  .23משקלי הטלאים שנולדו לכלל הכבשים בניסוי ,בגיל גמילה בקבוצות הביקורת והניסוי (,)A
תיאור משקל הטלאים בגיל גמילה על פי מין הטלה בקבוצות הביקורת והניסוי (.)B
כאשר בחנו את ההבדלים במשקלי הטלאים שנולדו לכבשים מרובות עוברים (תמונה  ,)24Aמצאנו כי כבר
בהמלטה ישנו הבדל מובהק לטובת טלאים שנולדו לאימהות שקיבלו מולסה כתוסף לעומת טלאים שנולדו
לאימהות שקיבלו גליצרין כתוסף וטלאים שנולדו לאימהות בקבוצת הביקורת (כ 0.5ק"ג יותר) .כאשר בחנו
את ההבדל במשקל בין הקבוצות הן בזכרים והן בנקבות ,ראינו כי זכרים שנולדו לאימהות שקיבלו מולסה
משקלם היה גבוה יותר בהמלטה מטלאים של כבשים שקיבלו גליצרין ובאופן מובהק מזכרים שנולדו
לאימהות בקבוצת הביקורת ,כ 0.9-ק"ג יותר בממוצע (תמונה . )24Bלעומת זאת ,נקבות שנולדו לאימהות
מקבוצת הביקורת שקלו כ 0.5-ק"ג בממוצע יותר מנקבות של אימהות שקיבלו מולסה ,אולם ההבדל לא
היה מובהק ,לעומת זאת ,נקבות מקבוצת הביקורת שקלו באופן מובהק יותר (כ 0.8-ק"ג בממוצע) לעומת
נקבות מקבוצת הגליצרין.
בגיל גמילה ,כלל הטלאים שנולדו לאימהות שקיבלו תוספים ,הן גליצרין והן מולסה ,שקלו כ 2.3-2.5-ק"ג
בממוצע יותר מטלאים שנולדו לאימהות בקבוצת הביקורת )תמונה  )25Bהבדל זה הינו מובהק .בנוסף,
זכרים שנולדו לאימהות בקבוצות הניסוי נבדלו באופן מובהק במשקלם בגיל גמילה לעומת הביקורת ( 2ק"ג
יותר) (תמונה  .)25Bבאופן מעניין ,במשקל הנקבות בגיל גמילה נצפתה תפנית בתוצאות לעומת משקלן
בגיל המלטה (תמונה  .)25Bנקבות שנולדו לאימהות שקיבלו מולסה שקלו באופן מובהק יותר מנקבות
שנולדו לאימהות בקבוצת הביקורת (הבדל של כ 3.3-ק"ג בממוצע יותר) ,גם נקבות שנולדו לאימהות
שקיבלו גליצרין ,הראו משקל גבוה יותר מקבוצת הביקורת אך לא באופן מובהק (כ 1.8-ק"ג יותר).
B

A

25

)Weight (kg

18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0

17.0

A 16.5

תמונה  .24משקלי הטלאים שנולדו לכבשים מרובות עוברים בניסוי ,בגיל המלטה בקבוצות הביקורת
והניסוי ( ,)Aתיאור משקל הטלאים בגיל המלטה על פי מין הטלה בקבוצות הביקורת והניסוי()p<0.05( )B

B

A

תמונה  .25משקל הטלאים שנולדו לכבשים מרובות עוברים בניסוי ,בגיל גמילה בקבוצות הביקורת והניסוי
( ,)Aתיאור משקל הטלאים בגיל גמילה על פי מין הטלה בקבוצות הביקורת והניסוי()p<0.05( )B
דיון
בניסוי הראשון שנערך בדיר וולקני ,בבית דגן בחנו את השפעת ריבוי העוברים על מהלך ההיריון התקין של
הכבשה .בדירים רבים ישנן כבשים אשר מוכלאות עם גזע האפק -אסף במטרה להעלאות את וולדנות
הכבשים .הבעיה המתעוררת עם העלייה בוולדנות הינה דרישות אנרגטיות גבוהות יותר של הכבשה בדגש
על תקופת החודש האחרון של ההריון ,בה חלה גדילה מואצת של העוברים (Rook, 2000; Schlumbohm
).and Harmeyer, 2008
מצב גופני ( )BCSומשקל הכבשים
שיטת ניקוד המצב הגופני בכבשה מספקת למגדל אינדיקציה על מצבה התזונתי והמטבולי של הכבשה
לפני ובמהלך ההריון ולאחר ההמלטה .תוצאות הניסוי במכון וולקני מראות כי בכבשים אשר נשאו ברחמן
עד שני עוברים לא נבדלו באופן מובהק במצב הגופני לפני (שליש ראשון בהריון) ואחרי המלטה .לעומת
זאת ,כאשר בחנו את התוצאה בכבשים הנושאות ברחמן  3עוברים ויותר ,ראינו כי הייתה ירידה של כ 0.75
נקודות במצבן הגופני לאחר ההמלטה .בנוסף ,בחנו את משקלי הכבשים בתחילת ההריון והשינוי שחל
לאחר ההמלטה .מהתוצאות עולה כי אין הבדלים מובהקים הן בכבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים
והן בכבשים הנושאות ברחמן שלושה עוברים ויותר לפני ואחרי ההמלטה ,אך אם נתייחס במקביל לשינוי
במצב הגופני ניתן להבחין כי כבשים הנושאות ברחמן  3עוברים ויותר הציגו ירידה גדולה יותר במשקל גוף
לאחר המלטה לעומת כבשים שנשאו ברחמן עד שני עוברים .משקל הכבשים הינו שילוב של גודל הכבשה
ומצבה הגופני ולכן המשקל כשלעצמו לא בהכרח מהווה אינדיקטור למצבה הגופני של הכבשה (Kenyon
) et al., 2014ולכן אנו משערים כי הירידה במצב הגופני ובמקביל הירידה במשקל גוף של הכבשים מרובות
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העוברים נובעת ככל הנראה בשל חוסר מענה תזונתי לדרישות האנרגטיות בהריון מרובה עוברים לעומת
כבשים שנשאו ברחמן עד שני עוברים .כפי שהזכרנו למעלה ,על פי נורמות הזנה לצאן (National
) ,Research Council – NRC, 2007כבשים ששוקלות בממוצע  90-96ק"ג (כגון הכבשים בדיר וולקני)
בתקופת סוף ההריון צריכות לקבל מנה המכילה מקס' אנרגיה מטבולית בסה"כ של  4.10-6.20מגק"ל ליום
בכבשים הנושאות ברחמן עובר אחד עד שלושה ויותר בהתאמה .לעומת זאת ,כבשים השוקלות בממוצע
 70ק"ג צריכות לקבל אנרגיה מטבולית מקסימלית בסה"כ של  3.45-4.95מגק"ל ליום בכבשים הנושאות
ברחמן עובר אחד עד שלושה ויותר בהתאמה  .מהניסוי עולה כי המנה בדיר וולקני בהשוואה ל NRCהייתה
דלה באנרגיה ( 3.55מגק"ל) עבור כבשים במשקל שנמדד שהשתתפו בניסוי ושנשאו ברחמן שלושה עוברים
ויותר לעומת כבשים שנשאו ברחמן עד שני עוברים .ממצא זה תומך בהשערה שלנו שהכבשים לא קיבלו
מספיק אנרגיה במזון בזמן ההריון ולכן היתה ירידה גם בשיפוט הגופני וגם במשקל.
פרופיל מטאבולי בדם
דרך נוספת באמצעותה בחנו את השפעת ריבוי העוברים על הכבשה בתקופת סוף ההריון הינה על ידי
ביצוע פרופיל מטאבולי בדם הכבשים ,תוך בחינת מספר אינדיקטורים (גלוקוז ,BHBA ,לקטטLDH ,
וטריגליצרידים) ,על מנת לבחון את המצב התזונתי והפיזיולוגי של הכבשים במהלך סוף ההריון (Balikci et
).al., 2007; Antunovic et al., 2011
כפי שציינו במבוא ,בכבשים ,גלוקוז הינו מקור הפחמן העיקרי עבור חילוף חומרים בשלייה ובעובר וכן
עבור בניית רקמות גוף .הסיבה להתפתחות היפוגליצמיה היא שכ 30-50% -מן הגלוקוז המסונתז בגוף האם
מופנה לרקמות הרחם ולעוברים בחודש האחרון להיריון ,שהוא הזמן בו העוברים צוברים כ 60%-80%
ממשקלם ( National Research Council U.S. Committee on Animal, 1975; Rook, 2000; Duehlmeier
 .)et al., 2013לכן ,אצל כבשים הנושאות יותר מעובר אחד ,נוצר עומס מטבולי גדול על משק הגלוקוז
בשלבים האחרונים של ההיריון ( ;Ozpinar and Firat, 2003; Moghaddam and Hassanpour, 2008
 .)Schlumbohm and Harmeyer, 2008; Moallem et al., 2012במצב זה ,ניוד הגלוקוז לתאי האם ההיקפיים
ולשליה אינו מתרחש ,ועקב כך נוצרת היפוגליצמיה .תוצאות הניסוי מראות כי כארבעה שבועות לפני
המלטה רמות הגלוקוז בדם בכבשים הנושאות ברחמן עובר אחד/שניים גבוהות באופן מובהק לעומת
כבשים מרובות עוברים (מעל  3עוברים) .הבדל זה נצפה עד לשבוע שלפני ההמלטה וניתן להבחין כי בנוסף
לרמות הגלוקוז הגבוהות בדם ביחס לכבשים מרובות עוברים ,אותן כבשים שאינן מרובות עוברים הציגו
גם ערכים מאוזנים של גלוקוז לאורך תקופת ההריון לעומת כבשים מרובות עוברים בהם נצפתה תנודתיות
ברמות הגלוקוז .תוצאות אלה עולות בקנה אחד עם המחקרים אותם ציינו קודם לכן אשר מצאו שככל
שמספר העוברים עולה כך עולה גם העומס על משק הגלוקוז ,דבר הגורם בהמשך להיפוגליצמיה כפי
שראינו בניסוי ).(Ozpinar and Firat, 2003; Schlumbohm and Harmeyer, 2008; Moallem et al., 2012
ריבוי עוברים ומאזן אנרגיה שלילי בכבשה מתאפיין בנוסף בשינוי ברמות  BHBAבדם (היפרקטונמיה)
( .)Rook, 2000; Schlumbohm and Harmeyer, 2008; Moallem et al., 2012תוצאות הניסוי תאמו את
הנאמר בספרות .רמות  BHBAנבדלו בין הקבוצות והיו גבוהות באופן מובהק בכבשים מרובות עוברים
לעומת כבשים שאינן מרובות עוברים .גם רמות הלקטט בסרום הכבשים יכולות להצביע על תפקוד הכבד
בתקופת סוף ההריון .לקטט משמש חומר מוצא בכבד ליצירת גלוקוז בתהליך הגלוקונאוגנזה ולכן נצפה כי
ככל שמספר העוברים והדרישות האנרגיה עולים כך גם נוכחות הלקטט החופשי בדם .בתקופת סוף ההריון
הצורך בגלוקוז עולה וישנו שחרור מוגבר של לקטט מהשרירים והמרתו בכבד לגלוקוז ;( Herdt, 2000
) .Duehlmeier et al., 2010למרות זאת ,תוצאות הניסוי הראו כי דווקא רמות הלקטט בכבשים מרובות
עוברים היו נמוכות באופן מובהק מרמות הלקטט בכבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים .הסבר אפשרי
לממצא זה הינו שמרבית הכבשים מרובות העוברים קיבלו תוספת פרופילן גליקול בשל מופעים תת קלינים
וקלינים של רעלת הריון אשר התבטא ברמות גלוקוז נמוכות מ 40mg/dl -ו/או רמות  BHBAשל מעל .1
 mmol/Lפרופילן גליקול מהווה חומר מוצא נוסף לבנייה מחודשת של גלוקוז וכתוצאה מכך חל עיכוב
במעבר של לקטט מהדם אל הכבד .אפשרות נוספת להבדלים בין הקבוצות הינה ההבדל בצריכת התוספים
על ידי הכבשים .מאחר ובניסוי לא נמדדה צריכה פרטנית של המזון ותוספי המזון ,יתכן שאותן כבשים
מרובות עוברים צרכו את רוב התוסף שניתן ביחס לשאר הכבשים בניסוי ולכן כבשים שנושאות עד שני
עוברים ברחמן לא קיבלו עוד חומרי מוצא לגלוקוז ועל כן נמצא בדמן הצטברות גבוהה יותר של לקטט.
בנוסף ללקטט ,מדדנו רמות לקטט -דהידרוגנאז ( )LDHבסרום LDH .הינו האנזים אשר ממיר לקטט
לפירובט ולאחר מכן לאוקסלואצטט בכבד אשר נכנס למעגל הגלוקונאוגנזה לטובת יצירת גלוקוז
) .(Battaglia and Meschia, 1978; Baird et al., 1980; Baird et al., 2017בניסוי זה ,רמות  LDHלא נבדלו
באופן מובהק בין הקבוצות .גם כאן כבשים מרובות עוברים הציגו רמות  LDHנמוכות יותר מכבשים
שנשאו ברחמן עד שני עוברים שכן כנראה שלא היה צורך בהמרת לקטט לגלוקוז מאחר שכפי שנזכר
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למעלה ,כבשים שהראו סימנים תת קליניים של רעלת הריון קיבלו תוספת פרופילן גליקול ולכן האנרגיה
הדרושה התקבלה מהמרתו של פרופילן גליקול ולא מהמרת לקטט לגלוקוז באמצעות .LDH
אינדיקטור נוסף שנבחן בניסוי הינו רמות טריגליצרידים בסרום לאורך תקופת סוף ההריון .מחקר קודם
הראה כי רמות טריגליצרידים בדם עולות ככל שמספר העוברים אשר הכבשה נושאת ברחמה עולה
) .(Balikci, et al. 2007לעומת זאת ,תוצאות הניסוי נגדו את הצפוי .מתוצאות הניסוי עלה כי אמנם היה
הבדל מובהק בין הקבוצות ברמות הטריגליצרידים בסרום אך הרמות היו גבוהות יותר בדם הכבשים
שנשאו עד שני עוברים ברחמן לעומת כבשים מרובות עוברים .יתכן כי הסיבה לכך היא שאותן כבשים (כפי
שצויין קודם לכן) שהציגו ערכים נמוכים של גלוקוז בדם (מתחת ל ) 20mg/dl -יחד עם ערכים גבוהים של
 BHBAבדם (מעל  )1mmol/Lקיבלו טיפול פרטני במהלך הניסוי בו קיבלו בהגמעה תוספת של פרופילן
גליקול אשר השפיע על הפרופיל הביוכימי בדם הכבשים וגרם להיפוך תוצאות רמות הטריגלצרידים בדם
ביחס למצופה .אף על פי שהתוצאות של המדדים המטבולים בסרום (לקטט LDH ,וטריגליצרדים) נגדו את
הצפוי ,ההבדלים ברמות הגלוקוז והקטונים יחד עם הירידה במצב הגופני ומשקל הגוף בכבשים מרובות
עוברים לעומת כבשים הנושאות ברחמן עד שני עוברים ,מחזקים את השערתנו כי אותן כבשים לא נענו
לדרישות התזונתיות והפיזיולוגיות במהלך הניסוי.
תחלואה
לאורך הניסוי התבצע רישום מקרי תחלואה על פי מדדים מטבולים בדם ( BHBAוגלוקוז) .ואכן ,על פי
הרישום ניתן לראות כי כבשים אשר נשאו ברחמן שלושה עוברים ויותר ,הציגו מגמת תחלואה גבוהה יותר
מאשר כבשים שנשאו ברחמן עד שני עוברים .דבר הנתמך בספרות הקיימת ,ולכן ,כיוון שכבשים אלה
קיבלו טיפול פרטני במהלך הניסוי של הגמעה של פרופילן גליקול ,קיבלנו בניסוי זה תוצאות הפוכות
מהמצופה.
בנוסף ,לאורך הניסוי הוצבה מצלמת וידאו בחצר מס'  1אשר תיעדה את התנהגות הכבשים .אף על פי
שאפיון התנהגות הכבשים לא התבצע באופן פרטני אלא כללי ,ניתן לראות כי סימנים רבים שתוארו
במבוא המהווים סימנים הן מוקדמים והן מתקדמים של רעלת הריון ,נצפו לאורך הניסוי .כפי שניתן להסיק
מהניסוי שלנו ,מודעות לסימנים אלה יכולים להוות כלי ממשקי חשוב למגדל באמצעותם המגדל יכול
לאבחן בטרם עת את הסיכון לרעלת הריון ולטפל בכבשים בזמן הנכון.
על סמך הניסוי שלנו ,יתכן ושילוב ניטור התנהגות הכבשים בעזרת מצלמות וידאו שיפוזרו בחלל הדיר
וזיהוי התנהגויות האופייניות כסמנים לרעלת הריון יכול להוות כלי ממשקי לזיהוי מוקדם של רעלת הריון
בכבשים ,נתינת טיפול מהיר והצלת כבשים וטלאים רבים .כלי זה הינו זול יחסית וקל ומהיר לתפעול
ונותן תוצאות בזמן אמת.
וולדנות
במהלך תקופת ההמלטות התבצע רישום מספר וולדות ממוצע לכבשה (וולדנות בניסוי) וכן מספר וולדות
חיים ממוצע לכבשה (וולדנות חי) .מהתוצאות עלה כי לא היה הבדל מובהק בכבשים שנשאו ברחמן עד
שני עוברים בוולדנות לעומת וולדנות חי .לעומת זאת ,וולדנות חי בכבשים מרובות עוברים נבדלה באופן
מובהק ,תוצאה זו מצביעה על תמותה גבוהה של טלאים בהמלטה בכבשים מרובות עוברים ,הנובעת
מהדרישות האנרגטיות של הכבשים מרובות העוברים שהיו גבוהות מאוד ביחס למנה שקיבלו .כמו כן,
ייתכן ומסיבה זו הטלאים לא שרדו לעומת כבשים שנשאו ברחמן עד שני עוברים.
משקל טלאים
ממצא נוסף הינו שהמשקלים הממוצעים של הטלאים בהמלטה היו גבוהים באופן מובהק בטלאים שנולדו
בשגר של עד  2טלאים לעומת טלאים שנולדו בשגר של  3טלאים ויותר .תוצאות אלה תומכות בתוצאות
מחקר קודם שנערך בדיר בבית דגן ) (Gootwine et al. 2017שהראו כי ככל שמספר העוברים עולה כך יורד
משקלו של כל עובר אשר בין היתר מושפע גם מגורמים גנטיים וסביבתיים כמו גם תזונת האם במהלך
ההריון ).(Kenyon et al., 2014
בדומה לתוצאות במשקלי ההמלטה ,גם בגיל גמילה ( 40-45יום בממוצע לאחר המלטה) משקלי הטלאים
היו גבוהים יותר בטלאים שנולדו בשגר של עד  2טלאים ונבדלו באופן מובהק מטלאים שנולדו בשגר של 3
טלאים ויותר .זכרים שנולדו בשגר של עד שני טלאים לא נבדלו במשקלם מזכרים שנולדו בשגר של
שלושה טלאים ויותר .לעומת זאת ,נקבות שנולדו בשגר של עד שני טלאים כן נבדלו באופן מובהק מנקבות
בשגר של  3טלאים ויותר ומשקלן היה גבוה יותר.
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התוצאות של שרידות נמוכה יותר של טלאים מהריון מרובה עוברים ביחד עם משקלי המלטה וגמילה
נמוכים יותר של טלאים בניסוי זה נובעת כנראה כפי שמוזכר למעלה מהדרישות האנרגטיות של הכבשים
מרובות עוברים שהיו גבוהות מאוד ביחס למנה שקיבלו .בנוסף ,תוצאות אלה מציעות שהשימוש בגזעים
וולדניים בדגש על אפק -אסף לאו דווקא ישרתו את המטרה של תפוקה גבוהה בדיר מאחר והטלאים
נמכרים בשוק על פי משקלם .כמו כן ,נקבות וזכרים אשר מטרתם להימכר למשקים אחרים לטובת המשך
גידול לא ימכרו וזאת מאחר והם קטנים ביחס לנדרש .ייתכן ומתן מנה עשירה יותר באנרגיה תשפר את
הפרמרטרים האלה ותביא כן למטרה של תפוקה גבוהה יותר בדיר.
צריכת מזון
מחקרים שונים הראו כי לקראת סוף ההריון צריכת המזון בכבשים יורדת בשל דחיקת הכרס על ידי הרחם
הגדלה ) .(Schulz et al, 1983; Rook, 2000; Costa and Silva, 2011לאורך הניסוי במשק טל שבמושב תומר,
ביצענו תצפית צריכת מזון על בסיס חומר יבש תוך חישוב שארית החומר היבש באבוס .כפי שצפינו וכפי
שנמצא במחקרים אחרים ,אכן נראתה ירידה בצריכת החומר היבש במזון לקראת המלטה בשלוש קבוצות
הניסוי ) .(Cleasby, 1963; Schulz et al., 1983; Rook, 2000; Costa and Silva, 2011בעוד קבוצת הביקורת
והקבוצה שקיבלה גליצרין צרכו כמות חומר יבש דומה ,הכבשים שקיבלו מולסה שהראו עליה בצריכת
החומר היבש מהמזון בין השבועות  3-4לפני המלטה .לאחר מכן ,ניתן לראות כי גם אותן כבשים שקיבלו
מולסה כתוסף הראו ירידה בצריכת המזון לקראת ההמלטה .הירידה בצריכת החומר היבש באה לידי ביטוי
בירידה בצריכת המזון הגס שבמנה .כבשים שקיבלו תוספי אנרגיה הן גליצרין והן מולסה כתוסף למנה,
צרכו פחות חומר יבש מהבליל לעומת כבשים בקבוצת הביקורת .ככל הנראה והתוספים שניתנו בניסוי
מילאו את החסר בדרישות האנרגטיות של הכבשים ואותן כבשים קיבלו את הדרוש להן .לעומת זאת ,ניתן
לראות כי הכבשים בקבוצת הביקורת צרכו כמות רבה יותר של בליל (עד כ 100 -גרם יותר בליל) וזאת
להשערתנו על מנת להשלים את החסר בדרישות האנרגטיות לקראת ההמלטה .יש לציין כי התוצאות
מתייחסות לצריכה קבוצתית ולא פרטנית לכל כבשה .כדי להבין טוב יותר את אופן צריכת המזון בתקופת
סוף ההריון יש לבצע ניסוי בו צריכת המזון הינה פרטנית.
חשוב לציין כי הבדל משמעותי בין הניסוי בדיר וולקני לבין הניסוי שהתבצע בתומר קיים בתכונות
האנרגטיות של המנה שקיבלו הכבשים בתקופת סוף ההריון .מתוצאות הניסוי עולה כי המנה בדיר וולקני
הייתה דלה באנרגיה עבור כבשים שנשאו ברחמן שלושה עוברים ויותר לעומת כבשים שנשאו ברחמן עד
שני עוברים .לעומת זאת ,המנה בתומר הכילה אנרגיה מטבולית שנעה בין  5.07-5.73מגק"ל (לפני ואחרי
מתן תוספים אנרגטיים בהתאמה) ,נתון גבוה מהדרישות המינימאליות המוצגות בחוברת ה. NRC-
מצב גופני ( )BCSומשקל הכבשים
התוספים השונים ,גליצרין ומולסה ,נבחנו אל מול הביקורת בשיפור מצבן הגופני של כבשים הרות בסוף
ההריון .בדומה לניסוי בדיר וולקני ,גם בניסוי זה שנערך בתומר בדקנו את השינוי במצב הגופני בתחילת
ההריון ( 35ימים להריון) ,בתחילת הניסוי (יום  120להריון) ולאחר המלטה בכלל הכבשים ובכבשים מרובות
טלאים בפרט ( 3טלאים ומעלה) .החל מיום מתן התוספים ( 120יום להריון 4 ,שבועות לפני ההמלטה) ועד
לאחר המלטה ,מצאנו כי כלל הכבשים בשלוש קבוצות הניסוי ירדו כחצי נקודה בממוצע בציון הגופני
והציגו ניקוד זהה ( 2.5נקודות בממוצע) ללא הבדל מובהק .כאשר בחנו את אותו הפרמטר בכבשים מרובות
טלאים ,ראינו כי גם כאן שלוש הקבוצות השונות לא נבדלו זו מזו אך הירידה במצב הגופני מיום  120ועד
לאחר המלטה הייתה גבוהה יותר (כ 0.7 -נקודות בממוצע) מאשר בכלל הכבשים שבחנו קודם לכן.
בהשוואת תוצאות הניסוי בתומר לניסוי שנערך במכון וולקני ,הימים בהם נערכו בדיקות מצב הגופני (פרט
לבדיקה שלאחר המלטה) ,היו שונים וכמו כן הבדיקות לא התבצעו על ידי אותו אדם שכן בחינת מצב גופני
הינה בדיקה סובייקטיבית .כפי שראינו במכון וולקני ,גם בניסוי שנערך בתומר ,השינוי במשקל הגוף בהריון
ולאחר המלטה היה גדול יותר בכבשים מרובות (כ 10-ק"ג בממוצע) לעומת כלל הכבשים (כ 7-ק"ג בממוצע).
בהשוואת שני הניסויים ,אף על פי שהמנה בתומר הייתה עשירה באנרגיה לעומת המנה שבמכון וולקני,
הירידה במשקל הכבשים בתומר הייתה גבוהה יותר מאשר במכון וולקני ואנו משערים כי ההבדל נובע
בעיקר בשל השוני בגזעי הכבשים בין שני הניסויים .השערה זו נתמכת במחקר שנערך בניו זילנד אשר טען
כי כבשה במשקל גבוה יכולה להיות כבשה בעלת מבנה שלד גדול בתנאי הזנה דלים לעומת כבשה עם
מבנה שלד קטן המקבלת מנה עתירת אנרגיה ).(Kenyon et al., 2014
פרופיל מטאבולי בדם
ממשק אינטנסיבי בכבשים מרובות עוברים נמצא בקשר ישיר עם דרישות האנרגיה ומספר טלאים
שהכבשה נושאת ברחמה ( .)Marteniuk and Herdt, 1988; Rook, 2000; Kenyon et al., 2013בנוסף ,הזנה
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הינה בין היתר גורם חשוב ביותר בהקשר של התפתחות השליה והעובר ( ,)Igwebuike, 2010וההגבלות
בגדילה בשגר גדול יכולות להיות קשורות למחסור תזונתי ומטבולי כמו מחסור באספקת גלוקוז בכבשים
הנושאות מספר עוברים ברחמן.
חילוף החומרים שבין האם לעובר מניע מעבר גלוקוז אימהי מהאם לעובר ונפגע במצב של היפוגלצמיה של
האם או של העובר ( .)Moallem et al., 2012היפוגלצמיה בעובר עלולה להוביל גם לירידה בגלוקוז במחזור
הדם הטבורי ) (Battaglia and Meschia, 1988והוויסות של הגלוקוז בין האם לעובר ככל הנראה אמור להגן
על הכבשה האם מפני מחסור בגלוקוז במצבי היפוגלצמיה .בכבשים מרובות עוברים ,הזמינות של גלוקוז
אמורה להיות מחולקת בין כל העוברים ,לכן ,כל עובר אמור לקבל פחות אנרגיה בהשוואה להריון בו ישנו
עובר אחד או שניים לכל היותר ,וככל הנראה גם יוביל לפיגור גדילה תוך רחמית ( ,)IUGRירידה במשקל
הטלאים בהמלטה ועליה בשיעור ההפלות.
על מנת למנוע תופעה זו ,ניתנים תוספי תזונה כגון גליצרין או מולסה אשר מהווים מקור אנרגיה נוסף
לכבשה ומסייעים בשמירה על ממשק גלוקוז תקין במהלך ההריון .בניסוי שנערך בתומר ,רמות הגלוקוז
בדם היו תקינות (מעל  )50 mg/dcLבשלוש קבוצות הניסוי בכלל הכבשים ובמרובות עוברים בפרט.
הכבשים שקיבלו תוספים הן גליצרין והן מולסה הראו רמות גבוהות ביחס לקבוצת הביקורת בדגש על
כבשים מרובות עוברים תוצאות אלה תומכות ברעיון כי שילוב של תוספים במנת ההזנה יכולים לשקם את
גרדיאנט הגלוקוז שבין האם לעובר ובכך למנוע מצבים של פיגור גדילה תוך רחמית ( .)IUGRבהשוואה
לניסוי במכון וולקני ,ההבדלים ברמות הגלוקוז השונות בדם בין שני הניסויים ,נובעים בין היתר לדעתנו
בשל הפער באנרגיה המטבולית שבמנה שהוגשה לכבשים בדיר וולקני אשר היתה נמוכה מזו שהוגשה
בניסוי בתומר .ולכן ,אף על פי שהכבשים בוולקני קיבלו גם הן תוספים אנרגטיים למנה (פרופילן גליקול
ומולסה) ,רמות הגלוקוז "הגבוהות" שהציגו (גלוקוז מקסימלי של כ )50 mg/dcL -היו נמוכות מאלה שהציגו
הכבשים מרובות העוברים בתומר שקיבלו תוספים אנרגטים למנה הן גליצרין (מינימום של כ)62 mg/dcL-
והן מולסה ( מינימום של כ )57 mg/dcL-ואף נמוכות מאלה שבקבוצת הביקורת (מינימום של )50 mg/dcL
בתומר שלא קיבלו כלל תוסף אנרגטי למנה.
מאזן אנרגיה שלילי ורעלת הריון מאופיינות גם כן בהיפרקטונמיה (רמות גבוהות של  BHBAבדם) ( Rook,
 .)2000; Schlumbohm and Harmeyer, 2008; Moallem et al., 2012בניסוי שלנו גליצרין עזר בשמירה על
רמות מאוזנות של  BHBAבדם הכבשים .מחקרים הראו כי ניצול  BHBAפוחת בשלב מאוחר בהריון ואף
היה נמוך יותר בכבשים הנושאות תאומים ומעלה לעומת כבשים הנושאות טלה אחד דבר שגרם לעלייה
ברמות  BHBAבדם ( .)Schlumbohm and Harmeyer, 2008במחקר שלנו ,גליצרין ומולסה אכן מנעו עליה
ברמות  BHBAבדם לאורך כל תקופת סוף ההריון בכלל הכבשים ובכבשים מרובות עוברים בפרט ,אך גם
קבוצת הביקורת הראתה רמות נמוכות של  BHBAוזאת להשערתנו בשל המענה לאותן דרישות אנרגטיות
גבוהות מהמנה שהוגשה במהלך הניסוי בתומר.
כמו כן ,מחקרים קודמים הראו כי  BHBAמדכא יצור גלוקוז אנדוגני בכבשים הרות ,ללא השפעה על ניצול
הגלוקוז ( .)Schlumbohm and Harmeyer, 2004בהתאם לכך ,בניסוי שערכנו כבשים שטופלו באמצעות
מולסה או גליצרין הראו רמות גלוקוז גבוהות יותר בדם ורמות  BHBAנמוכות ,קבועות ומאוזנות יותר
בדם לעומת כבשים שלא קיבלו תוסף כלל .מופע זה היה מובהק יותר בכבשים מרובות עוברים שקיבלו
גליצרין .אפקט דומה אך לא מובהק נראה גם כן בכבשים מרובות עוברים שקיבלו מולסה כתוסף .מתן
התוספים לכבשים העלה את רמות הגלוקוז בדם לאורך ההריון ביחס לקבוצת הביקורת .להשערתנו,
התרומה העיקרית של אותם תוספים הייתה בשימור על רמות נמוכות ומאוזנות של  BHBAשאפשר ניצול
מיטבי של גלוקוז מהמזון .כאשר השווינו תוצאות אלה לרמות  BHBAבדם הכבשים שבמכון וולקני ,ראינו
כי גם כאן ,בדומה לגלוקוז ,הכבשים (ומרובות בפרט) הציגו ערכי  BHBAנמוכים ביחס לכבשים שבמכון
וולקני .כבשים שנשאו ברחמן עד שני עוברים הציגו את אותם הערכים ויותר מכלל הכבשים וכבשים
מרובות עוברים בפרט בקבוצת הביקורת שלא קיבלה תוספים אנרגטיים כלל .תוצאות אלה תומכות
במסקנתנו כי ההבדלים נובעים בין היתר מהפער שבאנרגיה המטבולית במנת ההזנה בדיר וולקני לעומת
מנת ההזנה שקיבלו הכבשים במושב תומר.
רמות לקטט LDH ,וטריגליצרידים לא נבדלו באופן מובהק בין כבשים מרובות עוברים לעומת כבשים
הנושאות ברחמן עד שני עוברים .עם זאת ,החל משבועיים לקראת המלטה ,נרשמה עלייה בשלושת
הפרמטרים הנ"ל בכבשים מרובות עוברים .תוצאה זו תואמת את ציפיותינו ואת הנאמר במבוא כי רמות
לקטט ו LDH -וטריגליצרידים בדם עולות במצב של דרישות אנרגיות גבוהות ובנייה של גלוקוז ( Herdt,
) .2000; Duehlmeier et al., 2010מנגד ,יכול להיות שהסיבה לעלייה ברמות בפרמטרים אלה דווקא
כשבועיים לפני המלטה בלבד נובעת מסיבות סטטיסטיות שכן סטיית התקן בנקודות זמן אלו הינה גדולה
30

ביחס בהשוואת התוצאות בניסוי זה לניסוי שנערך מכון וולקני וזאת בשל מדגם קטן של כבשים מרובות
עוברים בקבוצת הביקורת בניסוי בתומר.
וולדנות
וולדנות בניסוי בתומר לא נבדלה בין הקבוצות השונות .כמו כן גם וולדנות חי לא נבדלה באופן מובהק בין
הקבוצות השונות .הוולדנות בניסוי זה הייתה שונה לחלוטין מהוולדנות שבניסוי בדיר וולקני שכן נובעת
בעיקרה מהגנטיקה השונה של הכבשים .דיר וולקני משכן כבשים מגזע האפק-אסף הידוע בוולדנות גבוהה
לעומת דיר תומר שמשכן כבשים ממכלוא עין חצבה המכיל בין היתר גם את גזע האסף אך גזע זה אינו
דומיננטי כמו הכבשים שבדיר וולקני שכן אינו מקו טיפוח של אפק-אסף .לעומת זאת ,וולדנות חי בדיר
וולקני נבדלה באופן מובהק בכבשים מרובות עוברים כלומר הייתה תמותה גבוהה של טלאים לעומת
וולדנות חי בדיר תומר שלא נבדלה כלל בין הקבוצות השונות .התמותה הגבוהה בדיר וולקני ייתכן ונגרמת
כפי שנמצא גם במחקר שנערך בניו זילנד ) (Juengel et al., 2018מחוסר היכולת של האם לספק לכלל השגר
את הדרישות האנרגטיות להתפתחות תקינה ולכן הייתה תמותת טלאים גבוהה בהמלטה.
משקל טלאים
בחינת ההבדלים במשקלי הטלאים שנולדו לכלל הכבשים בניסוי בקבוצת הביקורת לעומת קבוצות הניסוי
בתומר ,לא הראתה הבדלים במשקלי ההמלטה ,גם כאשר בדקנו לפי מין הטלה זכרים ונקבות לא נבדלו
במשקלם בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת .גם בגיל גמילה ( 3שבועות) לא ראינו הבדלים מובהקים
במשקלי הטלאים בין שלוש הקבוצות.
לעומת זאת ,כאשר בדקנו את ההבדלים במשקלי הטלאים שנולדו בשגר של  3טלאים ומעלה ,טלאים
שנולדו לאמהות בקבוצות הניסוי הראו יתרון במשקלם לעומת קבוצת הביקורת בהמלטה (יתרון לקבוצת
הגליצרין) ובגמילה (יתרון לשתי קבוצות הניסוי) .בכל הכבשים ובכבשים מרובות עוברים בפרט ,טלאים
שנולדו בשגר של  3טלאים ויותר הציגו משקלים נמוכים יותר בהמלטה בדיר וולקני לעומת דיר תומר .בגיל
גמילה ,הטלאים הגיעו למשקלי גמילה דומים ,אולם ,הטלאים בתומר הגיעו למשקלם לאחר  21יום לעומת
הטלאים בדיר וולקני שהגיעו למשקל דומה לאחר  40-45ימים .ממצא זה תומך בעובדה שאספקת אנרגיה
גבוהה יותר לכבשה ההרה בכלל ולכבשה עם הריון מרובה עוברים ימנע  IUGRבעוברים ובוולדות כבשים
אלה.
.בנוסף ,ההבדלים במשקלים שראינו בכבשים שנולדו לאימהות שקיבלו גליצרין ומולסה לעומת הטלאים
שנולדו לאימהות מקבוצת הביקורת ובהשוואה למשקלי הטלאים שבמכון וולקני ,אולי מרמז גם על עקה
מטבולית שהאמהות בקבוצת הביקורת בתומר ובמכון וולקני חוו במהלך ההריון ,במיוחד בכבשים מרובות
עוברים .תוספי המזון העלו את רמת האנרגיה במנה של הכבשה ,במיוחד במהלך תקופת ההכנה להמלטה
בסוף ההריון בכבשים מרובות העוברים .בשלב זה של ההריון ,כבשים הנושאות ברחמן שלושה עוברים
ומעלה נמצאות תחת עקה מטבולית עצומה ) (Juengel et al., 2018והאנרגיה הדרושה להן הינה גבוהה עוד
יותר מכבשה הנושאת ברחמה עובר אחד עד שניים .יכול להיות שהמשקלים הנמוכים של אותם טלאים
הינם תוצאה של ליקוי גדילה תוך רחמי ( )IUGR/FGRכפי שצוין על ידי ) (Louey et al., 2000ולכן טלאים
שנולדו לכבשים מקבוצת הביקורת בתומר והטלאים שנולדו בניסוי במשק וולקני ,בדגש על טלאים שנולדו
בשגר של  3טלאים ויותר ,לא מימשו את הפוטנציאל הגנטי המלא שלהם בגיל הגמילה.
סיכום
עבודה זו בחנה את השפעת ריבוי העוברים על מהלך ההריון התקין של הכבשה תוך אפיון הפרופיל
המטבולי בדם הכבשים במהלך תקופת סוף ההריון .במהלך הניסויים נמצא כי לריבוי העוברים ישנה
השלכה על מצבה הפיסיולוגי והבריאותי של הכבשה שכן מקרי התחלואה היו גבוהים מאשר בכבשים
שנשאו ברחמן עד שני עוברים .בנוסף ,משקלי הטלאים הושפעו באופן ישיר ממצבן של הכבשים במהלך
ההריון וניתן היה לראות פערים בין משקלי טלאים שנולדו בשגר של עד שני טלאים לעומת שגר של 3
טלאים ויותר.
כמו כן נחקרה השפעת השימוש בתוספי אנרגיה השכיחים בשימושם במשקים המסחריים כיום בישראל
במהלך תקופת ההכנה להמלטה בעדרי צאן לבשר .תוספים אלה משמשים את המגדל ככלי מניעתי נגד
מאזן אנרגיה שלילי ומדדים מטבולים חריגים בכבשים הרות בסוף ההריון .בנוסף ,בדקנו את השפעת
התוספים במהלך הניסוי על משקלי הטלאים בהמלטה ובגמילה .התוצאות מראות כי שני תוספי האנרגיה
שבדקנו ,הן גליצרין והן מולסה ,הינם בעלי השפעה חיובית בייחוד על רמות הגלוקוז והקטונים בדם
במהלך תקופת סוף ההריון בכבשים בדגש על בכבשים מרובות עוברים .כמו כן ,הוכחנו כי ישנה השפעה
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 על משקל הטלאים בדגש על טלאים שנולדו בהריון, גליצרין ומולסה,חיובית בשימוש בתוספי האנרגיה
.מרובה עוברים
בהשוואת שני מיקומי הניסויים ניכר הבדל משמעותי שהתבטא במנת ההזנה המשקית בדגש על האנרגיה
 מגק"ל3.55  הפער באנרגיה המטבולית היה בממוצע.המטבולית אשר קיבלו הכבשים בשני הניסויים
. מגק"ל בתומר5.07-5.73 בוולקני לעומת
תוספי אנרגיה יכולים לשמש כלי יעיל שמספק את אותו פער אנרגטי הנחוץ לכבשה במהלך סוף ההריון
 לתוספים אלה אפקט.במיוחד בכבשים מרובות עוברים שעבורן ההריון דורש אנרגיה גבוהה יותר מהנורמה
 ניסוי זה נערך במשק פיטום בכבשים בעלות.חיובי המתבטא הן בכבשה ההרה והן בשרידות הטלה וגדילתו
 כדאי לערוך ניסוי זהה בדיר פרטני בכבשים לחלב שכן, בעתיד.ערך וולדנות גבוה יחסית לממוצע בישראל
הדרישות האנרגטיות ואינטנסיביות הגידול מתבטאים לא רק בוולדנות הכבשה ומחזורי ההרבעות
 כדאי על כן לבחון האם אותם תוספים מהווים פתרון לאותם חסרים אנרגטיים של. האינטנסיביים
.הכבשה במהלך תקופת ההכנה להמלטה ולאחר ההמלטה
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Abstract
In recent years, the sheep industry has become an intensive interface of multi-embryos
pregnancies and multiparous ewes. The increased numbers of embryos and pregnancies are with
direct correlation with ewe's energy requirements. Since glucose is the fetus only source for
energy, about 35% of the mother glucose is targeted to the fetus. Therefore, lamb's survival is an
outcome of the mother physiological status on the last trimester of the pregnancy until parturition
that might leads to negative energy balance (NEB). A negative energy balance is a situation in
which energy expenditure is more than the income. This situation is reflected in the inability of
the ewes to consume the amount of energy required, and there is a mobilization of physical
one of the most harmful metabolic diseases is energy reserves during pregnancy. Due to NEB,
Pregnancy Toxemia (PT), a disease characterized by hyperketonemia (high levels of keton's body in
the blood) and hypoglycemia (low levels of glucose in the blood) and usually appears during the
last three weeks of pregnancy in ewes with more than one fetus. Energy requirements of the ewes
increase during pregnancy. Thus, as the number of fetuses increases, the nutritional status of the
ewe during pregnancy, with an emphasis on the last trimester, has significant implications for the
health of the ewe and its performance even after birth, on fetal development and survivability.
The best way to deal with a negative energy balance is prevention, so feeding must be balanced
and adapted both to the animal and to its role in the economy. We hypothesize that the addition
of energy additives, which are the precursors of glucose synthesis, to the feeding during the end
period of pregnancy, will prevent damage to the physical condition of the ewe and will positively
affect the survival and weight of the lambs.
In order to test our hypothesis, we first examined in the experimental flock at the Volcani Center,
Bet Dagan, the effect of multiple embryos on the normal gestation of the ewe, especially at the
end of pregnancy. Afec-Assaf ewes bred that are known for their multi-embryos gestation
received an enriched meal with glycogen-type energy supplements (molasses) in free consumption
and propylene glycol. Concomitantly we examined the change in the physical condition of ewes in
pregnancy and after birth, characterization of the metabolic profile in the ewe's blood, morbidity
In addition, we examined and mortality, and lamb's weights after lambing and weaning age.
behavioral changes in ewes using video observations that can indicate, as noted in the literature,
the development of the disease. We have seen that the multiplicity of fetuses has an impact on the
physiological and health condition of the ewe. As a result, the incidence of disease in the
experiment was high in multi- embryo's ewes compared to ewes carrying in their womb up to two
fetuses (6 subclinical cases of PT in multi-embryo's ewes compared to 2 and 2 cases of clinical PT
compared to 0 in ewes caring up to 2 fetuses). In addition, both lamb's survival and weights were
directly affected by the condition of the ewes during pregnancy, and differences were observed
between lamb's weights born in litter of up to two lambs compared to three lambs and more in
both at lambing (1.8 Kg on average) and weaning age (1.1 Kg on average). In the video
observations, we found many instances of limping, delayed access to food and lying, which
according to the literature are clinical signs of negative energy balance in general and Pregnancy
Toxemia in particular.
In the second experiment, conducted in a commercial farm, we examined the effect of using
glycogen glycine energy supplements (coforin 80) and molasses (ENERGILASS Sheep 15), which
are most common in commercial markets. In the experiment, we examined the changes in the
physical condition of the ewes during pregnancy and after lambing, the characterization of the
metabolic profile in the ewe's blood. In addition, the incidence of morbidity and mortality, and
the weight of the lambs at lambing and weaning age were monitored. We also observed food
intake in the three different groups. We found that ewes that received Coforin 80 showed an
advantage in maintaining physical status, an advantage in the metabolic profile of the blood,
although in the three experimental groups the metabolic profile was normal throughout the
experiment, both in multiple-embryo's ewes and ewes carrying up to 2 fetuses. The weight of the
i

lambs at lambing did not differ significantly between the three experimental groups nor between
the lambs born to multiple-embryo's ewes and ewes that carried in their womb up to two
embryos. However, at the age of weaning, it was evident that lambs born to multiple- embryo's
ewes in the control group were significantly lower in weight compared to lambs born to multipleembryo's ewes who received energetic supplements in the feed. Comparing the two experiments,
as noted in the literature, we find an impact on the health and welfare of the ewes. These findings
emphasis the claim that the higher the number of embryos, the higher the energy requirements of
the ewe, so the optimal resources for the ewe should be adjusted in advance, with an emphasis on
the end period of pregnancy, in order to prevent damage to both the ewe and the lambs. In
addition, we compared the two experiments that were carried out in the commercial farm after 21
days, with the average of 45 days at the Volcani Institute, and with a higher weight. In other
words, the growth rate in the experiment conducted in the commercial farm in Moshav Tomer
was faster than the growth rate at the Volcani Institute. This has significant economic value and
can even make the production economy more efficient. The work presented here suggests that
energy supplements can be an effective tool that provides the same energy gap that is needed for
ewes during the end period of pregnancy, especially in multi-embryo's ewes for which pregnancy
requires higher energy than normal
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