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 תקציר

ביותר לדלקות עטין  ציםהנפו מיםהגורהיום ( מהווים CNSשליליים )-קואגולז Staphylococcusחיידקי 

קליניות וכרוניות. -דלקות עטין תתל בעיקרוגורמים  ,ומדינות רבות בעולם בפרות, כבשים ועזים בארץ

אוסף . בארץ ות עטין כרוניות בבקר ובצאןהעיקריים אשר גורמים לדלק CNS-מיני ה הוגדרובמחקר קודם 

מאפיינים שיכולים להעיד על פתוגניות או השפעה שלילית על  לבחינתהחיידקים שימש למחקר הנוכחי 

מדלקות עטין. מרבית  CNSאיכות החלב. נמצא כי פעילות ציטוטוקסיות משמעותית אינה נפוצה בחיידקי 

החיידקים אמנם בעלי יכולת לפרק ליפידים, חלקם גם בעלי יכולת לפרק חלבונים, אך בפועל לא נמצאה 

ייתכן כי לתכונות אלו יש השפעות בנות של החלב בתנאים שנבדקו כאן. ההתג השפעה מובהקת על תהליך

ות החלב שלא נמדדו במחקר הנוכחי, וככל הנראה הפגיעה בהתגבנות שדווחה קודם לכן אחרות על איכ

גם נמצא כי חלק לא מבוטל במחקר הקודם נובעת מעצם תהליך הדלקת ולא פעילות ישירה של החיידקים. 

הראה יכולת לייצר ביופילם, תכונה שמקנה לחיידקים עמידות מפני חיטוי. אחד המנגנונים של החיידקים 

אופרון . לראשונה תואר ביטוי CNS-, קיים בחלק קטן של מיני הicaהידועים הקשורים לייצור ביופילם, 

נמצאו מספיק . לא פ הביופילםנמצא בקורלציה עם פנוטי, אשר נבחר כמודל, והביטוי S. capraeבחיידק  זה

 גנים אשר יכולים להוות מרקר אבחוני לזיהוי תבדידים "בעייתיים" יותר בהקשרים שנחקרו כאן.
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Abstract 

Coagulase-negative Staphylococcus (CNS) are the most prevalent pathogens causing 

mastitis in cows, sheep and goats in Israel and in many countries, today. CNS cause 

mainly sub-clinical, chronic mastitis. In a previous study, the main CNS species causing 

chronic mastitis in cows, sheep and goats in Israel were identified. The isolates bank 

created was used in the present research to study phenotypic traits that may be 

associated with higher virulence or with negative effects on milk quality. Significant 

cytotoxicity was found to be an uncommon trait in CNS isolates from mastitis. Most of 

the isolates showed lipolysis activity, some also showed proteolysis activity. However, 

no effect of these isolates on coagulation properties of milk was found in the conditions 

studied here. These characteristics may have other effects on milk quality that were not 

evaluated in this study. The effects on milk coagulation reported in the previous study 

may have resulted therefore from the inflammation process, and not from direct 

bacterial activity on milk. A significant number of isolates formed biofilm, which 

protected from a disinfectant. The ica system for biofilm in S. aureus was found only 

in a few CNS species. For the first time the ica operon was found to be expressed in S. 

caprae, chosen as a model for the study of these genes, and ica expression correlated 

with biofilm formation. Besides cytotoxicity, no genes were found that could be used 

as reliable markers for differentiation of more “problematic” strains, concerning the 

phenotypes studied here. 
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 מבוא .1

(, אשר coagulase negative staphylcococci ,CNSשליליים )-קואגולז staphylococciחיידקי 

עטין  לדלקות(, מהווים הגורמים הנפוצים ביותר NAS) non-aureus staphylococciגם כיום מכונים 

בבדיקות  CNS. בארץ, שיעור אבחנות של חיידקי (2 ,1) כרוניות ותת קליניות במשקי חלב בארץ ובעולם

 לגורמי דלקת עטין במעבדה של המערך הארצי לבריאות העטין )מאל"ה( עלה משמעותית בעשור האחרון

במיכל  תהכלליבסת"ס עלייה ולנזק הכלכלי כתוצאה מהצטברות "שקטה" של דלקות עטין בעדר  . בנוסף(3)

, ודוח 3) ןעמידות מוגברת לאנטיביוטיקה, בעיקר לפניציליגם מראים  CNS, חיידקי כתוצאה מכך החלב

בזיהומים כרוניים  (.2013-2016שנערך ע"י ד"ר בלום ושות' בחיידקים שנאספו בין השנים מחקר קודם 

 חיידקים אלו עשויים להוות אתגר לטיפול.

כגורמים לדלקות עטין. בעבר היה  CNSבעשור האחרון חל שינוי משמעותי בהתייחסות הניתנת לחיידקי 

. כקבוצה, חיידקים אלו (לפי הכינוי הישן נהוג להתייחס לחיידקים אלו כקבוצה הומוגנית )"מיקרוקוקים"

חשיבות נמוכה לבריאות העטין. השפעה על ו, כלומר, בעלי "minor pathogens"קיבלו התייחסות של 

–4) יאות העטין ולאיכות ותנובת החלבעה שונה על ברכיום ברור כי למינים שונים בקבוצה זו השפאולם 

, S. aureusגורמים לדלקות עטין לא פחות חמורות מאשר חיידקי  CNSחיידקי  במקרים מסוימים (.(6

 חד משמעיתנעשית פחות  S. aureus-ל CNS. למעשה, ההפרדה בין major pathogen" (7)"-הנחשב ל

בעלי  "CNS" שליליים, ועל קיום של זנים של-קואגולז S. aureusידוע כיום על קיום של זנים של  כאשר

יכולים להיות למעשה  CNS, נמצא כי גם מיני S. aureus. בדומה לחיידק (9 ,8) חיוביים-תכונת קואגולז

 איכות החלב.השפעה שונה על חות פתוגניים, או בעלי יותר ופ זניםמכילים  CNS-מיני ההטרוגניים מאוד, ו

החשובים ביותר בתוכם התמקד בשאלה מה הם המינים ו/או הזנים  CNSמחקר קודם בנושא חיידקי 

באופן יזום מדלקות  CNSתבדידי  400-(. נאספו כ845-0284כפתוגניים בעטין בארץ )תכנית מחקר מספר 

זוהו  CNSבע"ח לחלב )פרות, כבשים ועזים( ממשקים באזורים שונים בארץ. מיני סוגי עטין בשלושת 

נקבע רצף הדנ"א מייצגים עבורם  תבדידים 200בהמשך, נבחרו . קונבנציונליות עפ"י שיטות בקטריולוגיות

התפלגות גנוטיפית  שימש לבחינת. רצף הגנום (Whole Genome Sequencing, WGSהגנומי השלם )

נתונים המעידים על מידת הפגיעה בבריאות העטין )סת"ס, תנובת חלב, ניתוח של , תוך כדי של התבדידים

מכל בע"ח בזמן דיגום התפלגות לויקוציטים( ואיכות החלב )מרכיבי חלב, תכונות הגבנה(, אשר נאספו 

 CNS מינימצומצם של . מהמחקר עלה כי גם בארץ, בדומה למדינות אחרות, מספר לבידוד החיידקים

 .S. chromogenes ,S. haemolyticus ,S. simulans ,S. intermedius ,S :ותהאבחנ עיקרמהווה את 

epidermidis ,S. caprae (וב )עזים בלבד-S. xylosus במהלך המחקר נאספו גם חיידקים בעלי מופע .

לא היה חד משמעי לפי זיהויים אשר בצאן, "מוקוידי" )מושבות ריריות( מדלקות עטין חריפות מאוד 

 .haemolyticus complex-S-נכללו בחיידקים אלו  ,הקונבנציונאליות. עפ"י רצף הגנוםהשיטות 

warneri.  כל מין בכמעט . חפיפה בין המיניםהראה נתוני פגיעה בבריאות העטין ובאיכות החלב ניתוח של

המפתח כי לכן נראה  .עפ"י המדדים שנאספו יותר פתוגניים וזנים פחות פתוגנייםשהוגדרו כנמצאו זנים 

אלא גם  ,לזיהוי של הזנים אשר הכי פוגעים בבריאות העטין אינו בהגדרה הטקסונומית של החיידק בלבד

. אחת המגבלות של על איכות החלבמשמעותית או השפעה  בזיהוי של התכונות המקנות לו אלימות גובהה

עצמו ילות החיידק בין פעלגמרי ניתוח הנתונים שנאספו במחקר הקודם היא היעדר האפשרות להפריד 

, , עוצמה, גורמים השייכים לבע"חמתחילת הדלקת )זמן שהוא גרם עצם תהליך הדלקתהשפעת לבין בעטין 

שינויים אלו בעצמם עשויים להשפיע על  וכו'(. שינויים פתופיסיולוגיים, הסננה של תאים וסרום לחלב

את תכונות נעשה ניסיון לאפיין במחקר הנוכחי איכות החלב, לדוגמה, על הרכב החלב ותכונות הגבנה. 

 בע"ח.גורם  "נטרול"תוך , in vitroבשיטות והשפעתם על איכות החלב של החיידקים האלימות 

היא היכולת לייצר ביופילם. יכולת זו מוגדרת למיניהם אחת התכונות הבולטות של חיידקי סטפילוקוקוס 

להיצמד יכול חיידק ע"י חיידקים אלו. באמצעות ביופילם, ה בזיהומים שונים אשר נגרמיםכמנגנון אלימות 

ביופילם מקנה הלאפיתל במגוון אתרים במאכסן וכן לתשתיות ומשטחים לא ביולוגיים. בצורה הדוקה יחסית 
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תכשירים אנטיביוטיים, וכן מפני חומרי חיטוי וכוחות מפני הגנה מפני מערכת החיסון ושכבת לחיידק 

 למשטח נצמדים תאים שבו שלבי רב תהליך הינו ביופילםה , חום, קרינה וכו'. היווצרותפיסיקליים כגון יובש

בחיידקי . גרעין וחומצות חלבונים, מסוכרים כ"בד שמורכבחוץ תאי  מטריקס של ייצור באמצעות

 PIA (polysaccharideסטפילוקוקוס הגורם העיקרי להידבקות בין תאית הוא חומר הקרוי 

intercellular adhesinב .)-S. aureus  ייצורPIA אופרון י"מקודד ומבוקר ע ica הגנים אשר כולל את 

icaADBC (10) . בחיידקיCNS ם להיווצרות ביופילם פחות מוכרים. אופרון המנגנוניica  זוהה בחיידקי

S. epidermidis ,S. chromogenes ו-S. xylosus (11, 12). 

 

 מטרות המחקר .2

אשר גורמים לדלקות עטין בחיות משק )פרות, עזים  CNS-: )א( לאפיין את חיידקי ההיומטרות המחקר 

וכבשים( בארץ עפ"י תכונות פנוטיפיות שקשורות לאלימות, שרידות ועמידות, )ב( לזהות סממנים גנומיים 

 עפ"י התכונות הפנוטיפיות הנ"ל. CNSבאמצעותם ניתן להבחין בזנים הבעייתיים ביותר מבין חיידקי 

 

 שיטות וחומרים .3

חיידקים במחקר מקורם באוסף חיידקים אשר קיים במעבדה למחלות עטין במכון : כל החיידקים .א

מקור  כמתואר בפרק "מבוא". הווטרינרי. החיידקים נאספו בסקר שבוצע במסגרת מחקר קודם

זוהו לרמת המין מדלקות עטין כרוניות בבקר, עזים וכבשים ברחבי הארץ. החיידקים התבדידים 

 APIבאמצעות ערכות  יםפנוטיפי ניםמבחהקונבנציונלית ע"י בשיטה שלוש שיטות: באמצעות 

(Biomerieux ,) בשיטה גנומית(Whole Genome Sequencing) ובמחקר הנוכחי הושלמה ,

. MALDI TOF (Bruker) מערכת שיטת ספקטרומטריה של מסות באמצעותהגדרת החיידקים ע"י 

ומבחן אגלוטינציה במשטח לכל החיידקים  בנוסף, בוצע מבחן קואגולז במבחנות עם פלסמה של ארנבת

 .לפי פרוטוקול סטנדרטי במחקר

 

 הוגדרושל פרות בריאות לויקוציטים מהדם  נבדקה כמדד לאלימות החיידקים. :פעילות ציטוטוקסית .ב

כתוצאה  ונוזלי. אחוז הלויקוציטים אשר נפגעגידול ופק מתרבית חיידקים במצע העם תצליל ש

ע"י שינוי גודל התאים וסימון ייחודי לתאים אשר ניזוקו  נקבעהדגרה עם הפרשות החיידקים המ

 .flow cytometry שיטת באמצעות

 

ה ע"י זריעת החיידקים ע"ג אגר נבדק פעילות פרוטאוליטית: in vitroבדיקת פגיעה באיכות החלב  .ג

מ"צ, ומדידת הילת פרוטיאוליזה  37-, הדגרה משך חמישה ימים בskim milk 5%אשר הכיל  1.5%

נבדקה ע"י זריעת החיידקים ע"ג אגר עם טריבוטרין )מרכיב  פעילות ליפוליטיתסביב למושבות. 

מ"צ ומדידת הילת הליפוליזה סביב המשובות. במקביל  37-שומני בחלב(, הדגרה מך יומיים ב

באמצעות הילת ליפוליזה  S. aureusאשר משמש לזיהוי  Baird-Parkerהחיידקים נזרעו ע"ג אגר 

נבדקה ע"י מכשיר האופטיגרף. לבדיקה זו נבחרו תבדידים  יכולת הגבנההשפעה על סביב המושבות. 

אשר הראו פעילות פרוטיאוליטית או ליפוליטית במבחנים הקודמים, וכן תבדידים אשר במחקר הקודם 

ם לבידוד. נוסו מספר פרוטוקולים שונים לעבודה, עם שילובים הראו פגיעה בהגבנת החלב בזמן הדיגו

שימש . , עד להגעה לפרוטוקול מיטבישונים של גודל אינוקולום, זמן הדגרה לפני המדידה וטמפרטורה

. דקות( 15מ"צ משך  80) לבדיקה חלב גולמי מפרות ללא נגיעות עטינית, לאחר פסטור במעבדה

-מ"ל )ריכוז סופי( והדגימות הודגרו לשש שעות ב\CFU 510בריכוז לדגימות החלב נוספו חיידקים 

מ"ל של החלב לאחר הדגרה עם חיידקים  10מ"צ לפני בדיקה במכשיר. במכשיר האופטיגרף נוספו  37

שימש לביקורת חיובית אך עם רנין מ"צ. חלב ללא חיידק  30-אליו נוסף אנזים רנין לאחר הגעה ל
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( וחוזק Rשימש לביקורת שלילית. נמדד הזמן עד התחלת ההתגבנות )רנין עמיד עם להגנבה ואילו חלב 

 (.Aדקות ) 60-הגבן ב

 

החיידקים נזרעו ע"ג  שיטה איכותית:: יצירת ביופילם נבדקה במספר ניסויים כדלקמן. ביופילם יצירת .ד

-)נקשר לסיבים עמילואידים ולסוכרים שמופרשים ע"י החיידקים( והוגדרו ב congo redאגר המכיל 

מ"צ משך יומיים. מושבות חומות/שחורות מעידות על היווצרות ביופילם, מושבות אדומות/ורודות  37

מעידות על היעדר ביופילם. תחילה החיידקים נזרעו על אגר אשר מכיל סוכרוז כמקור לסוכר. בהמשך 

ע"מ לדמות את מקור הסוכר בחלב.  2.5%ו שוב עם אגר שמקור הסוכר הוחלף ללקטוז החיידקים נבדק

לקטוז  2.5%עם  TSBהחיידקים נזרעו במצע גידול נוזלי  טיטר:-שיטה כמותית בפלטות מיקרו

לצביעת החיידקים שנצמדו  crystal violetמ"צ משך יממה. מצע הגידול נשטף ונוסף  37-והודגרו ב

. ELISA. לאחר שטיפת עודף הצבע, הצבע שנותר הומס ונמדד במכשיר קורא פילם(לפלטה )קרי, ביו

של הביקורת השלילית  ODערך סכום של כ ODcחושב ערך תחילה לחלוקת החיידקים בקטגוריות, 

של כל  OD-השל כל הערכים של אותה הפלטה. לאחר מכן אחת ועוד סטיית תקן  )מצע ללא חיידקים(

או יצר ביופילם  משמע החיידק לא יצר ביופילם ODcערכים קטנים מערך  .ODc-הושווה ל חיידק

שויכו לקטגוריה  2xODcערכים מעל . )ביופילם בינוני( 1שויכו לקטגוריה  2xODcערכים בין  .חלש

 )ביופילם חזק(. 2

 

לדמות  יצירת ביופילם ע"ג משטחי נירוסטה נבדקה ע"מ: נירוסטה משטחי ג"אפיון ביופילם עיצירה ו .ה

עם מצע גידול המכיל לקטוז כנ"ל ע"מ לדמות את מקור הסוכר אלו בוצעו ניסויים  את מערכת החליבה.

מעוקר, עליו נזרעה תרבית  נירוסטה משטח הונח. בכל באר באריות 12 לצלחתבחלב. הניסוי בוצע ב

 TSB מצע של ל"מ 3 וספונהמשטח,  ג"ע החיידקים לקיבוע שעה חצי של המתנהלאחר חיידקים. 

ליצירת  שונות זמן נקודות משךמ"צ  37-ב הודגרה הצלחתו בארית לכל לקטוז 2.5% בתוספת

 FilmTracerTM LIVE/DEAD Biofilmהביופילם. לאחר ההדגרה, הביופילם נשטף ונבצע ע"י

Viability  לבדיקת פיזור החיידקים החיים )נצבעים בירוק ע"יSYTO ( לעומת מתים )נצבעים באדום

 .(PIע"י 

 

: נושא זה הוסר מתכנית המחקר בהמלצת הוועדה. יחד עם זאת בוצע ניסוי עמידות מפני חיטוי .ו

מפני חיטוי. בוצע ניסוי דומה לנ"ל ליצירת  CNSפרלימינרי לבדיקת תרומת הביופילם לעמידות חיידקי 

נשטף ביופילם. לאחר ההדגרה, נאסף מצע הגידול לזריעת ספירת חיידקים חופשיים. הביופילם 

 ultrasonic processor ונאסף ע"י גירוד. בוצעה שבירה עדינה של הביופילם ע"י PBSבעדינות עם 
ולאחר מכן זריעה לספירת החיידקים החיים בביופילם. הניסוי בוצע במקביל עם וללא חשיפה 

 (. NaOClכלורי )-של החיידקים, הן החופשיים והן בביופילם, לנתרן תת

 

נבדק : גנום התבדידים אשר רוצף במחקר קודם לגנים הקשורים לייצור ביופילם in silicoסריקת  .ז

 רשימת הגנים שזוהו בגנום.בלנוכחות גנים ידועים הקשורים לייצור ביופילם ע"י חיפוש 

 

הידוע כמעורב בתהליך יצירת , ica-האופרון מאחר ואותר : ומבנה הביופילם ica ביטוי אופרוןיקת דב .ח

, נבדק האם אופרון זה אכן בעל S. caprae, בגנום של תבדידים של סטפילוקוקוסביופילם בחיידקי 

. לאחר ניסוי היווצרות RT-qPCRביטוי האופרון נבדק באמצעות . S. aureusפעילות דומה לזו של 

דקות. מסת  5בפרקי זמן שונים למשך  למצע הגידולנוספה  RNA protectתמיסת  ל,ביופילם כנ"

 FastPrepהדגימות סורכזו. פלט הביופילם נשבר ע"י מכשיר מהמשטח ע"י גירוד ויופילם הופרדה הב

לפי הוראות היצרן.  RNeasy MINI kit. הפקת הרנ"א בוצעה באמצעות ערכת glass beadsעם 

-וה שעתוק הפוךית ריאקצישימשו ל רנ"אדגימות ריכוז ואיכות הרנ"א נמדדו עם מכשיר ננודרופ. 

cDNA  תבנית לריאקציית כשימשPCR  עםSYBR Greenנבדק גנומי דנ"א עם שאריות . זיהום 
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 כל של היחסי הביטוי. reverse transcriptase האנזים הוספת ללא הפוך שעתוק ריאקציית באמצעות

אופיין ע"י מספר שיטות כדלקמן. חיות, עובי עצמו  הביופילם .gyrase Aנורמל כנגד הגן  הגנים

 Wheatוהימצאות פוליסכרידים וחלבונים נבחנו באמצעות מיקרוסקופ קונפוקלי עם הצבעים הבאים: 

Germ Agglutinin, Alexa Fluor ,לפוליסכרידיםFilmTracer SYPRO Ruby Biofilm 

Matrix   ,לחלבוניםFilmTracerTM LIVE/DEAD Biofilm Viability  לבדיקת חיות החיידקים

בנוסף, מבנה הביופילם מיקרומטר.  5)כנ"ל(. עובי הביופילם נמדד באמצעות יצירת קטים אופטיים של 

(. תרבית חיידקים נזרעה על משטחי זכוכית כנ"ל SEMבאמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני )גם אופיין 

שעות.  72-ו 48, 24מ"צ משך  37-לקטוזה. המשטחים הודגרו ב 2.5%עם  TSBאליהם נוסף 

החיידקים  .4%ובוצע קיבוע עם הוספת פורמלדהיד  PBSהמשטחים נשטפו לאחר כל נקודת זמן עם 

באמצעות זריעות לספירת מושבות לאחר שבירת הביופילם כנ"ל )סעיף ו(.  החיים בביופילם נספרו

מלאי  )חידוש כדי לבחון את השפעת החלפת מצע הגידול על שרידות החיידקים בביופילם

, בוצעו שני ניסויים במקביל, כאשר באחד מהם מצע הגידול הוחלף בצורה סטרילית הנוטריינטים(

 שעות ע"מ לחדשו. 72-ו 48כעבור 

 

ע"מ לאתר גנים אשר  )Scoary )13: בוצע ניתוח באמצעות תוכנת נוספיםלגנים  in silicoניתוח  .ט

 סטטיסטית לתכונות הפנוטיפיות שנחקרו. םעשויים להיות קשורי

 

 תוצאות .4

 99%של  typeability, נמצאה MALDI TOF-זיהוי החיידקים בשיטת הלאחר השלמת : חיידקים .א

 API (225עבור שיטת  62%תבדידים שנבדקו(, לעומת  347תבדידים זוהו לרמת המין מתוך  343)

-( זוהו כ65%) API ,83בשיטת תבדידים שלא זוהו  127מתוך שנבדקו(.  363תבדידים זוהו מתוך 

S. chromogenes  בשיטתMALDI TOF . 185) 87%מידת ההתאמה בין שתי השיטות הייתה 

תבדידים עם זיהוי לרמת המין בשתי השיטות(.  213תבדידים זוהו באופן זהה בשתי השיטות מתוך 

 .S-כ MALDI TOF-אשר זוהו ב S. intermediusהתאמה היה בחיידקי  חוסרהמקור העיקרי ל

chromogenes (n=7ו )-S. warneri  שזוהו ע"יMALDI TOF כ-S. haemolyticus . במקרים

" CNSבמבחן הקואגולז במבחנה, נמצאו שלושה תבדידי "אלה זהות החיידק נקבע ע"י רצף הגנום. 

 .S, אחד כל אחד( ומנגד נמצאו שלושה תבדידי S. caprae ,S. simulans ,S. xylosusחיוביים )

aureus " שליליים. במבחן האגלוטינציה במשטח, נמצאו שני תבדידיCNS( חיוביים "S. xylosus ו-

S. caprae אותם התבדידים שהיו חיוביים במבחן הקואגולז(, ומנגד נמצאו חמישה תבדידי ,S. 

aureus .ממצאים אלה ממחישים את  שליליים, כאשר שניים מתוכם היו שליליים גם במחבן הקואגולז

לבין מיני  CNSלהבחנה חד משמעית בין מיני )קרי, קואגולז( הקושי להתבסס על תכונה אחת בלבד 

S. aureus על שילוב של שלושת השיטות. התבססה. הגדרת החיידקים להמשך המחקר 

 

, מתוכם שמונה (0%6מעל ): תשעה תבדידים בלבד הראו פגיעה משמעותית בלויקוציטים ציטוטוקסיות .ב

, מתוכם 20-30%פעילות בין . שבעה תבדידים הראו S. chromogenesואחד  S. aureusתבדידי 

לא נמצאה פעילות ציטוטוקסית רחבה על תאי . S. chromogenesוחמישה   S. aureusשני

 .CNSחיידקי  ע"ילויקוציטים מבקר 

 

לעומת זאת,  .(97%: מרבית התבדידים הראו פעילות ליפוליטית על טריבוטירן )פגיעה באיכות החלב .ג

. תוצאות אלו שוב Baird-Parker( מהתבדידים הראו פעילות ליפוליטית על אגר 50%מחצית )

-Bairdאגר מאחר ועפ"י בדיקה אחת בלבד,  S. aureusממחישות את האתגר בהבחנה חד משמעי של 

Parker   לזיהוי ספציפי של מיועדS. aureus  ,ממצאים ע"ב הילת הליפוליזה סביב המושבות. בנוסף

, שכן הרכיב במחקר בתחום זה בהתאמת מצעי גידול לדימוי מרכיבי חלבשאלו ממחישים את החשיבות 
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. ייתכן לכן ליפידים שקיימים בחלבבהכרח מכיל מקורו מביצים ולא  Baird-Parkerהליפידי באגר 

 ית על קזאין( הראו פעילות פרוטיאוליט30%תבדידים ) 59סה"כ  .וזוהי סיבת ההבדל בין שתי השיטות

. ברוב המקרים הפעילות הייתה ניכרת בשלב מאוחר, לאחר יומיים הדגרה ומעלה. ארבעה (1)טבלה 

 ממחיש את שני המבחנים. 1איור  וליטיים היו גם לא פרוטיאוליטיים.מתוך שבעת התבידידם הלא ליפ

 

לפי מין החיידק. CNS. פעילות ליפוליטית ופרוטיאוליטית של חיידקי 1 בלהט

 

 

 

 . מבחן ליפוליזה )למעלה(  ופרוטיאולוזה )למטה(. הילה שקופה סביב למושבה חיובית.1 איור

 

. לא נמצא הבדל משמעותי בין מדגם של תבדידים נבחר לבדיקת השפעה על תכונות הגנבה של החלב

לבין הביקורת החיובית, חלב ללא  CNSמדדי הזמן להגבנה וחוזק הגבן בין החלב שהודגר עם חיידקי 

 (.2ן )איור חיידקים. הביקורת השלילית )חלב עמיד( אכן לא התגב

 

 

 תוצאות מייצדות של מבחן ההגבנה במכשיר האופטיגרף. .2איור 

מהתבדידים  33%-. כ3ואיור  2ותית מוצגות בטבלה מהאיכותית והכ תוצאות השיטה :יצירת ביופילם .ד

גדול יותר ע"י משמעותית יצרו ביופילם בשיטה האיכותית. מספר התבדידים שיצרו ביופילם היה 

מספר  דה.ורוז כדי לדמות את הסוכר שקיים בחלב, בהתאם להשערת העבקשימוש בלקטוז במקום סו

. סה"כ 33%-ומעלה( בשיטה הכמותית היה דומה, כ ם שיצרו ביופילם משמעותי )בינוניהתבדידי

נמצאה התאמה טובה בין השיטות. במספר מקרים היה קושי להגדיר חד משמעית ייצור ביופילם בשיטה 

BP Tributyrin neg 1d late (2-5d)

S. aureus  (12) 1 12 12

S. caprae  (11) 6 11 8 3

S. chromogenes  (83) 49 80 39 19 25

S. epidermidis  (20) 14 20 19 1

S. haemolyticus  (15) 2 15 15

S. hyicus  (2) 2 2 2

S. intermedius  (13) 10 12 8 4 1

S. microti  (3) 2 2 3

S. simulans  (21) 8 20 19 2

S. warneri  (15) 3 15 14 1

S. xylosus  (4) 3 4 3 1

M. luteus  (1) 1 1

Total 101 193 141 24 35

ProteolysisLypolyis
Species
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הכמותיים . הנתונים , עקב השונות בין מיני החיידקיםהאיכותית ע"ב מורפולוגיה וצבע המושבות בלבד

 .אך לא בדרגה החזקה יצרו ביופילם בדרגה בינוניתבשיטה זו מראים כי מרבית התבדידים החיוביים 

נבחן בנוסף הקשר בין יצירת ביופילם ומורפולוגיה "מוקוידית" )רירית( של המשובות. הממצאים אינם 

חלש בשיטה הכמותית. ביופילם  יצרוחד משמעיים: מרבית החיידקים המוקוידים לא יצרו ביופילם או 

חיידקים בעלי מופע מוקוידי מובהק יצרו  15בשיטה האיכותית לעומת זאת נמצא כי תשעה מתוך 

 קורלציה לא מלאה בין שני הפנוטיפים.עם לקטוז(. קיימת לכן  CRביופילם )

 בשיטה איכותית וכמותית. CNS. יצירת ביופילם ע"י חיידקי 2 טבלה

 

 

 

 . מבחן יצירת ביופילם איכותי )שמאל( וכמותי )ימין(.3 איור

יצירת  לניסוינבחרו ממינים שונים מייצגים שישה תבדידים  :נירוסטה משטחי ג"ע ביופילם יצירת .ה

(, 4ששת התבדידים אכן יצרו ביופילם ניכר על המשטח )איור . ואפיונו נירוסטה משטח ביופילם על

ניכר כי פיזור החיידקים החיים לעומת המתים וכן מבנה שעות.  48וחלקם כעבור  24חלקם כעבור 

 הביופילם שונה בין כל תבדיד.

 

. 

sucrose lactose no or weak intermediate strong

S. aureus  (12) 2 6 10 2

S. caprae  (11) 3 8 2 1

S. chromogenes  (83) 9 28 (1?) 52 26 5

S. epidermidis  (20) 2 14 13 7

S. haemolyticus  (15) 3 14 8 7

S. hyicus  (2) 1 1 2

S. intermedius  (13) 4 3 (4?) 4 6 3

S. microti  (3) 2 1

S. simulans  (21) 10 20 19 2

S. warneri  (15) 2 6 13 2

S. xylosus  (4) 2 2 2 2

M. luteus  (1) 1

Total 35 66 134 54 12

Species
Congo-red agar Microtiter plate

. חתך לעומק של ביופילם על גבי משטח נירוסטה 4איור 
)חיידקים חיים בירוק, מתים  Live/Dead וצביעת

, A, B, F ,S. intermedius ;C ,S. caprae ;Dבאדום(. 
S. xylosus ;E ,S. chromogenes. 
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כלורי קטל לחלוטין את החיידקים החופשיים במצע הגידול. -טיפול בנתרן תת :עמידות מפני חיטוי .ו

. ממצא זה ממחיש את (5)איור יופילם נשארו חיים למרות הטיפול לעומת זאת, חיידקים אשר צמחו בב

 במערכת החליבה. CNSהביופילם לשרידות חיידקי שיכולה להיות ליכולת יצירת  התרומה

 

 

 .S, 5( לעומת בביופילם מפני חיטוי. planktonic. עמידות חיידקים חופשיים )5איור 

chromogenes ;38 ,S. xylosys ;39 ,S. caprae ;82 ,169 ,188 ,S. intermedius. 

 

למרות יכולתם לייצר ביופילם במבחנים שונים, לא אותרו  :in silicoגנים ליצירת ביופילם  סריקת .ז

  S. capraeגנים ידועים כקשורים לתהליך זה במרבית התבדידים. יחד עם זאת נמצא כי תבדידים של 

 .S. aureus-ב שקשור לתהליך יצירת ביופילם icaנושאים את האופרון 

 

 המחקרהמשך מודל לכ ונבחר S. caprae יחיידק: S. caprae-ביופילם בואפיון  icaביטוי אופרון  .ח

אכן  icaאופרון  S. capraeנמצא כי בחיידקי  . זוהה בגנום של חיידקים אלה ica-ון הרמאחר ואופ

שעות  72שעות. לאחר  32-48בין זוהה . שיא ביטוי הגן S. aureusפעיל ומתבטא דומה לחיידקי 

 (.6)איור בביטוי הגנים השונים מגמת ירידה הדגרה נמצאה 

 

בזמנים שונים בתהליך יצירת ביופילם. הביטוי  S. capraeבחיידק  icaביטוי גנים באופרון . 6 איור
 .0. מוצגים ממוצעים של מספר חזרות עם סטיית תקן. ביקורת = זמן gyrAמנורמל כנגד גן 

 icaבכך שהם מבטאים את אותו אופרון  S. aureusהראו דמיון לחיידקי  S. capraeמכיוון שחיידקי 

נראה כי חיידק  SEMתהליך יצירת הביופילם גם ברמה הפנוטיפית. בבדיקת נבדק לעומק ליצירת ביופילם, 

S. caprae  שעות, אם כיסוי החיידקים במטריקס דמוי פוליסכרידים.  24ביופילם יציב כבר כעבור יצר

 72שעות עד  48ומק הביופילם אך בשלבים מאוחרים יותר, בשלב זה קיימים חיידקים חיים ומתים לכל ע

שעות, ניכר כי מרבית החיידקים בשכבות העמוקות של הביופילם למעשה מתים וכי החייקים החיים 

כמו כן, צביעה מבדלת של מטריקס הביופילם הראה כי יש ביטוי פנוטיפי של  מתרכזים בשכבה העליונה.
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, דומה למגמת שעות 72-יורד משמעותי ב PIAאך ביטוי פוליסכריד  חלבון במטריקס לאורך כל הניסוי,

(. ספירת חיידקים בשיטת ספירת מושבות עמדה בקורלציה 7)איור  ירידת ביטוי האופרון )ראה סעיף קודם(

החלפת שעות וירד לאחר מכן )לא מוצג(.  24-לערך ב Log 9-עם הממצאים כאשר מספר החיידקים הגיע ל

 שעות. 48ביטלה את הירידה במספר בחיידקים בביופילם לאחר מצע הגידול 

 

(, מיקרוסקופ קונפוקלי עם צביעת B) SEM (A ,)Live/Dead stainע"י  S. capraeביופילם שנוצר ע"י חיידק האפיון . 7 איור

 (.D( וספירת חיידקים עם וללא החלפת מצע הגידול )Cחלבונים או פוליסכריד )

 :םסריקת הגנו .ט

קשה על הניתוח. המספר קטן מידי של תבדידים היו שליליים לתכונה זו, דבר ש ליפידים:פירוק  .1.ט

, triacylglycerol lipaseזוהו הגנים הבאים אשר יכולים להסביר את פנוטיפ: 

lysophospholipase ו-phospholipase Dפשל התבידידים עם הפנוטי 40%-, אולם רק בכ 

(p = 0.04 נמצאו .)אף אחד , אך נעדרים בגנום של החיידקים הלא ליפוליטייםגנים אשר  218

 מ לאפשר חיזוי באופן גורף של הפנוטיפ.מגנים אלה לא נוכח במרבית החיידקים הליפוליטיים ע"

תבדידים עם פנוטיפ פרוטאוליטי  11-נמצא ב caseinolytic phage proteaseהגן  פירוק קזאין: .2.ט

גנים הקשורים לפעילות  44(. נמצאו p = 0.005, 5%( לעומת שבעה לא ללא הפנוטיפ )25%)

(, אך 75%בלבד נמצאו במספר משמעותי של תבדידים עם הפנוטיפ )מעל  10פרוטאזות, מתוכם 

 .(30%כולם נמצאו גם במספר לא מבוטל של תבדידים ללא הפנוטיפ )מעל 

כחים בשבעה או שמונה תבדידים בעלי פעילות גנים נו 37נמצאו  פעילות ציטוטוקסית: .3.ט

 leucocidin Dלויקוטוקסית משמעותית ולא בתבדידים ללא פעילות לויקוטוקסית כלל. ביניהם, 

 putative staphylococcal -ו ess ((ESAT-6-like secretion systemגנים של מערכת , E-ו

enterotoxin. 
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לא אותרו גנים אשר מאפשרים חיזוי של בשיטות ששימשו לניתוח במחקר זה,  ביופילם באגר: .4.ט

מהתבדידים מייצרי ביופילם לא  60%הגנים אשר מאפיינים מעל  .פנוטיפ זה בצורה ברורה

אשר יכולים להיות קשורים המוכרים בין הגנים מבדילים בינם לבין התבדידים שלא יצרו ביופילם. 

של התבידידים מייצרי  42%-ב extracellular matrix binding proteinלביופילם נמצא 

עומת מהתבדידים מייצרי ביופילם ל 20%-ב ica-שלא, ו 8%לעומת  CRביופילם על אגר 

 בתבדיד אחד בלבד שלא. 

 

 דיון .5

מהווים כיום הגורמים העיקריים לדלקות עטין בחיות לחלב )בקר וצאן(. בעבר היה מקובל  CNSחיידקי 

להתייחס לחיידקים אלה כקבוצה, במידה רבה עקב הקושי להבדיל בין המינים השונים. עם שיפור והטמעת 

 ( חל שינוי בתפיסה זו. מחקרים רביםMALDI TOFשיטות זיהוי חדשות, מולקולריות ואחרות )כגון 

מחקר קודם ב. (2) מראים כי קיימים הבדלים בין המינים במידת הפתוגניות, התפוצה, מקורות הדבקה ועוד

ידת ההשפעה שלהם על בריאות העטין )מדדי בריאות נפוצים בארץ, את מ CNS-בחן אילו מבין חיידקי הנ

קודם הראה כי מספר הסממנים גנומיים הקשורים לכך. המחקר  נעשה חיפוש אחרעטין בזמן הדיגום( ו

בארץ, אך לא נמצא סמן חד משמעי שמאפשר  המיניםמהווה את עיקר  CNSיחסית מצומצם של מיני 

אחת המגבלות של המחקר גניים לפי המדדים שנחקרו. להבחין בחיידקים היותר פתוגניים מהפחות פתו

הקודם הייתה היעדר יכולת להפריד בין פעילות החיידקים בעטין לבין פעילות של שינויים החלים בחלב 

פיסיולוגיים )גורם "בע"ח"(. לכן, במחקר -לקת ותהליכים פתוהדעקב פעילות מערכת החיסון, תהליך 

 inעל איכות החלב נמדדו  CNSד על מידת ההשפעה של חיידקי הנוכחי מספר תכונות שיכולות להעי

vitro .לאפיין את חיידקי ההייתה המחקר  מטרת-CNS  עפ"י  צאןבבבקר ואשר גורמים לדלקות עטין

לפנוטיפים  סממנים גנומיים. בנוסף, המחקר בחן תכונות פנוטיפיות שקשורות לאלימות, שרידות ועמידות

 שנחקרו.

נמצאה פעילות ליפוליטית ע"י פירוק של  CNS-המחקר היה כי במרבית חיידקי הממצא מפתיע של 

הוא מצע  CNSוהבדלה בינו לבין חיידקי  S. aureusן. אחד ממצעי הגידול המשמשים לזיהוי יטריבוטיר

Baird-Parker( אשר מראים הילה בגודל מתאים . במצע זה, חיידקי סטפילוקוקוס )מושבות שחורות

. כלומר, היה צפוי מסמנת פעילות ליפוליטית, כאשר הילה זו S. aureus-למושבות מזוהים כשקופה מסביב 

ליפוליטים באגר זה  CNSלרוב לא יהיו ליפוליטים, אם כי קיימים דיווחים על חיידקי  CNSכי חיידקי 

גם במחקר הנוכחי. אולם, כמעט כל  BPמעט תבדידים הראו הילת ליפוליזה ע"ג אגר . אכן, יחסית (14)

טריבוטירן הינו ן. יטית כאשר מקור הליפידים באגר היה טריבוטירהתבדידים הראו פעילות ליפולי

בעבר בחיידקי גם טריגליצריד נפוץ בחמאה. תופעה זו )שונות במבחן ליפוליזה לפי סוג הליפיד( תוארה 

CNS  חלק יחסית קטן מחיידקי ה(15)שבודדו ממוצרי בשר .-CNS  ,הראו פעילות פרוטיאוליטית

מדלקות  CNSמחיידקי  31%-מרביתם הראו פעילות מאוחרת. מחקר אחר מצא פעילות פרוטיאוליטית בו

, גם , אך לא במינים אחריםS. chromogenes אצל בעיקרמספר כמעט זהה למחקר הנוכחי, עטין בבקר, 

ליטית והשערת המחקר הייתה כי חיידקים בעלי פעילות פרוטיאוליטית ו/או ליפ .(16) בדומה למחקר הנוכחי

משמעותית יגרמו לפגיעה ביכולת החלב להתגבן. השערה זו נבחנה ע"י מבחן הגבנה במכשיר אופטיגרף. 

לא הוכחה שכן  זו השערהבודק הן את הזמן להתחלת ההגבנה והן את חוזק הגבן בזמנים שונים. המכשיר 

זאת לעומת במחקר הקודם, שבו אף אחד מהתבידידם שנבדקו לא גרם לשינוי משמעותי בתכונות ההגבנה. 

 מהמקרים, כאשר נבדקה אותה דגימת החלב הגולמי ממנה בודדו 20%-נמצאה פגיעה במדד ההגבנה בכ

הפעילות הליפוליטית והפרוטיאוליטית של לא ברורה עדיין מה משמעות  ,. מצד אחדCNS-חיידקי ה

שנמצאו במחקר הנוכחי בהקשר של איכות החלב, עם דגש על הגבנה. מצד שני, נראה כי פגיעה בהגבנה 

פיסיולוגיים בעטין, לאו דווקא מפעילות ישירה של -בזמן בידוד החיידקים אכן נבעה מתהליכים פתו
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ו אף הם כי לתהליך הדלקת יש יותר השפעה על מחקרים אחרים הראהחיידקים עצמם על מרכיבי החלב. 

 .(18 ,17)תכונות ההגבנה של החלב מאשר לזיהום עצמו 

לייצר ביופילם. ביופילם מקנה  CNSהסוגיה השנייה שנחקרה במחקר הנוכחי הייתה יכולתם של חיידקי 

עמידות לחיידקים מפני מערכת החיסון ולטיפול אנטיביוטי בפונדקאי. מחוץ לפונדקאי, ביופילם עשוי 

מהתבדידים  30%-כבעבודה זו, ידות מפני חומרי חיטוי וכוחות פיסיקליים שונים. להקנות לחיידקים עמ

אשר  CNS-יטה האיכותית והן בשיטה הכמותית. שיעור חיידקי ההראו יכולת לייצר ביופילם, הן בש

 .(2)מייצרים ביופילם משתנה רבות בין עבודות מחקר שונות, ובמידה רבה עקב הבדלים מתודולוגיים 

אינם מוכרי די. אחד המגנונים  CNSהמנגנונים הגנטיים שאחראים על היכולת לייצר ביופילם בחיידקי 

 icaנמצא כי מספר קטן של תבדידים נושאים את אופרון . במחקר הנוכחי icaהנחקרים ביתר הוא אופרן 

בהשוואה  S. aureus-אשר קרובים גנטית לבלבד, בגנום. תבדידים בהם האופרון נמצא שויכו לשני מינים 

. מחקר אחר שבחן את ההימצאות של גנים S. epidermidis-ו S. capraeלשאר המינים שבמחקר, קרי 

 .Sהשלם במעט מינים, ביניהם  icaמדלקות עטין גם מצא את אופרון  CNSלאלימות בגנום של חיידקי 

caprae ו-S. epidermidisובמידה מעטה גם ב ,-S. xylosus (19) .גם ב-S. epidermidis  ממקור הומני

. (20)נמצא כי האופרון נפוץ, אם כי לא תמיד התבדידים אשר נושאים את האופרון אכן מייצרים ביופילם 

, מה CNSמכאן עלה הצורך לחקור גם אם הגנים באופרון מתבטאים ביחס לפנוטיפ הביופילם בחיידקי 

ודל. נמצא כי הגנים אכן מתבטאים כצפוי, וכי הן הדינמיקה של הביטוי כמ S. capraeשכאן נבדק בחיידק 

אמנם עד . S. aureus (10)והן פנוטיפ הביופילם ואפיונו בשיטות השונות התאימו לביופילם שמיוצר ע"י 

יצירת  נמצא כי, CNSכה לא הוכח כי לביופילם אכן יש חשיבות בתהליך הפתוגנזה של דלקות עטין ע"י 

. נושא זה נחקר בעבודה (21)ביופילם תורם לעמידות החיידקים לטיפולים אנטיביוטיים ו/או חומרי חיטוי 

י ע"י שני ניסויים, אחד אשר בחן את היכולת של מדגם של תבדידים לייצר ביופילם על גבי משטחהנוכחית 

פשרות כי חיידקים אלו יתבססו במערכת החליבה, וניסוי שני אשר בחן את אנירוסטה כדי לדמות את ה

של חיידקים בביופילם לעומת חיידקים חופשיים במצע הגידול. בניסוי הראשון מפני חומר חיטוי העמידות 

ם ע"ג משטח נירוסטה. נמצא כי חיידקים אשר הראו יכולת לייצר ביופילם בשיטות שתוארו מעלה עשו זאת ג

אותו מאפייני הביופילם היו שונים בין מיני החיידקים, דבר שמרמז אולי על מנגנונים שונים שקשורים ל

חיטוי קטל את כל החיידקים החופשיים במצע המצא כי בעוד חומר תהליך במינים שונים. בניסוי השני, נ

מאחר ודלקות העטין בגין זיהום עם חיידקי  הגידול, חיידקים אשר היו חלק מביופילם שרדו את הטיפול.

CNS קליניות ולא תמיד מטופלות, ייתכן כי לממצאים אלה יש חשיבות בהיבט של -הינן שכיחות ובד"כ תת

ספירת ו "הדבקה" בזמן החליבה )ע"י חיידק שמתיישב במערכת(תקינות מערכת החליבה, אפשרות של 

 .ך זמן האחסוןופעילותם על החלב לאור חיידקים במיכל החלב

השיטה טיפים שונים שנחקרו התגלה כקשה ביותר. חיפוש לאחר גנים אשר יכולים לאפשר חיזוי של פנו

יותר בגנומים של התבדידים עם הפנוטיפ בצורה מובהקת מבוססת על בדיקה סטטיסטית של גנים שנפוצים 

אחד הקשיים נמצא בעצם הניסיון להשוות חיידקים . (13) לעומת הגנומים של התבידידם ללא הפנוטיפ

ספציפי, יופיעו גם גנים שספציפיים מכיוון שיחד עם הגנים שיכולים להיות קשורים לפנוטיפ ממינים שונים, 

כן והתפלגות הפנוטיפ לא אקראית ולא הומוגנית בין כל המינים. קושי נוסף תלמין החיידק, וזאת מאחר ויי

נובע מהאפשרות כי פנוטיפ מסוים עשוי להיות מקודד ע"י מערכות שונות בחיידקים שונים. אתגר אחר הוא 

פי רציף, מה שנדרש לניתוח, כמו בדיקת ביופילם כמותית חלוקה דיכוטומית של פנוטיפים בעלי או

לבסוף, חלק מהפנוטיפים לא אפשרו ניתוח בעל מובהקות מאחר והיו מעט חיידקים בעלי  .וציטוטוקסיות

אותו פנוטיפ )ציטוטוקסיות( או ללא )פירוק ליפידים(. בכל מקרה, נמצאו מספר גנים אשר יכולים להיות 

כפי שמתואר בפרק התוצאות. יחד עם זאת, כמעט ולא נמצאו גנים אשר יכולים  שונים קשורים לפנוטיפים

לשמש כמרקר אבחוני לזיהוי תבדיד "בעייתי" יותר לעומת תבדידים בעייתיים פחות, בהקשר של 

החיידקים בעלי הפעילות הציטוטוקסית כמעט כל אשר סימן  leucotoxinהפנוטיפים שנחקרו, למעט 

 הגבוהה ביותר.
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ם, המחקר הנוכחי בחן מאפיינים שיכולים להעיד על פתוגניות או השפעה שלילית על איכות החלב לסיכו

נמצא כי פעילות ציטוטוקסיות משמעותית  הנפוצים בדלקות עטין בארץ בבקר ובצאן. CNS-בחיידקי ה

קם גם חלומרבית החיידקים בעלי יכולת לפרק ליפידים, אמנם  מדלקות עטין. CNSאינה נפוצה בחיידקי 

התגבנות של החלב בתנאים האך בפועל לא נמצא השפעה מובהקת על תהליך , בעלי יכולת לפרק חלבונים

גם שנבדקו כאן. ייתכן כי לתכונות אלו יש השפעות אחרות על איכות החלב שלא נמדדו במחקר הנוכחי. 

חיידקים עמידות מפני חלק לא מבוטל של החיידקים הראה יכולת לייצר ביופילם, תכונה שמקנה לנמצא כי 

כאן . CNS-, קיים בחלק קטן של מיני הicaחיטוי. אחד המנגנונים הידועים הקשורים לייצור ביופילם, 

 בקורלציה עם פנוטיפ הביופילםוהביטוי נמצא  S. capraeנראה לראשונה כי האופרון מתבטא בחיידקי 

בשלב זה לא נמצאו  .נמצאה מערכת זויש לשער כי ממצא זה נכון לשאר התבדידים בהם בחיידק מודל. 

 מספיק גנים אשר יכולים להוות מרקר אבחוני לזיהוי תבדידים "בעייתיים" יותר בהקשרים שנחקרו כאן.

מהווים אתגר טיפולי וכלכלי למשק החלב. מחקר זה הוסיף עוד נתונים והיבטים שעשויים  CNSחיידקי 

 לתרום להמשך המחקר בתחום.
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