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 :תקציר

חלב עם   .לגבינות לבנות 22% -מייצור החלב משמש לייצור גבינות קשות ו 22%בישראל כ 

קצר יותר וחוזק גבן גבוה יותר יניב תפוקות  זמן התגבנות, מאפייני התגבנות מועדפים כלומר

ממחקרים רבים ידוע שקיים יתרון . גבוהות יותר מאשר חלב עם מאפייני התגבנות נמוכים

קיימות עדויות שחלב .  Eו , Aבהתגבנות על פני אללים , κ-CN, של קפא קזאין Bלאלל 

ו בתנאי ישראל את במחקר בדקנ. אינו ראוי לתעשיית הגבינה AE ,EEגנוטיפ מפרות עם 

בבקר ההולשטיין  Bשכיחות אלל . κ-CNמאפיייני ההתגבנות לפי גנוטיפ של הפרה ל 

בדומה לשכיחות באוכלוסיית , 11% -כ ונמצאה 29 -בתחילת שנות ה ההישראלי נבדק

שכיחות (. 1טבלה) 09%עלתה ושווה לכ  Bבשנים האחרונות שכיחות אלל . הולשטיין בעולם

זמן בדקות עד לתחילת ההתגבנות : בניתוח מדדי ההתגבנות היו. 3%כ , נמוכה Eאלל 

(RCT ) וחוזק הגבן(a60 ) בוולט כפי שנמדדו במכשיר האופטיגראף וחוזק הגבן על פי צפייה

 313( Eהמטרה לדגום פרות עם אלל )נדגמו באופן מבורר (.  0..,9ציון )ית /של הלבורנט

עם  AE ,26עם  AB ,00עם  AA ,103פרות עם גנוטיפ  21במדגם היו . משקים 11פרות מ 

BB  פרות  11וBE . הנתונים נותחו בSAS  למשתנים הרציפים בפרוצדורה הריבועים

מניתוח הנתונים נמצא ההבדל מובהק בין הגנוטיפים למשתנה חוזק הגבן . המוכללים

היה חוזק גבן הגבוה ביותר  BBשוואתי נמצא שלגנוטיפ במבחן רב ה. במכשיר האופטיגראף

בהנחה ששכיחות אלל .  AEו  AAהראו יתרון מובהק מול  BEו  AB. ביחס ליתר הגנוטיפים

A מהחלב המשווק מגיע מפרות שהן  39%הרי  11%-שווה לכAA  . מניתוח הנתונים נמצא

הראה יתרון על פני  BB.  הההבדל מובהק בין הגנוטיפים למשתנה חוזק הגבן על סמך צפיי

AA  וAE  .נמצא יתרון מובהק בחוזק הגבן לפי .  גורם מובהק נוסף היה מספר ההמלטה

שלישית ורביעית ומעלה בחוזק הגבן בצפייה , המכשיר לפרות המלטה ראשונה על פני שנייה

ון מסקנות המחקר מראות יתר.  נמצא יתרון מובהק להמלטה ראשונה על פני שנייה ושלישית

 (.  AA,AE)על הגנוטיפים שהאלל לא נמצא בהם  Bמובהק של אלל 



בכדי . AB ,BBבאמצעות שימוש בפרים עם גנוטיפ  Bניתן להעלות את שכיחות האלל 

שלא בהכרח נמצאים במתאם גבוה עם תכונות , Bלהעדיף בתוכנית הטיפוח פרים עם אלל 

ות את הרפתן שבעדרו שכיחות שיטת התשלום צריכה לשפ,  הייצור חלב באינדקס הטיפוח

י אילן היוחסין "ע דבפרות החולבות ניתן לאמו Bאת שכיחות האלל . מעל הממוצע Bהאלל 

 . של הפרה



Abstract 

In Israel around 26% of milk production is used to produce hard cheeses and 

29% for soft cheeses. Milk with preferred coagulation properties require 

shorter coagulation time and yield higher curd firmness than milk with inferior 

coagulation properties. Many studies have shown that milk of cows with the B 

allele  of kappa casein, α-CN, has an advantage in quantity of cheese 

produced as compared to milk with the A, and E alleles. There is evidence 

that milk from cows with an AE or EE genotype is not suitable for cheese 

production. In this study, we analyzed the coagulation properties as a function 

of the cow's κ-CN genotype. The proportion of allele B in Israeli Holstein cattle 

was tested in the early 1990s and was found to be about 17%, similar to the 

prevalence in the Holstein population worldwide. In recent years, the 

proportion of allele B has increased to about 40%.  The proportion of allele E 

is now only about 3%.  The coagulation traits analyzed were: time in minutes 

until the beginning of the coagulation (RCT) and the curd firmness (a60) in 

Volts as measured in the optigraph device and the curd firmness according to 

the visualization by the lab technician (score 0,.. 4). The cows were selected 

based on their sire genotype in a way to have sufficient genotype including 

allele E.  A total of 373 cows were sampled from 15 farms. The sample 

genotype distribution was:  67 cows with AA genotype, 143 with AB, 44 with 

AE, 68 with BB and 51 with BE. The data was analyzed by the GLM (General 

Linear Model) procedure of SAS.  We found: (a) significant differences 

between the genotypes for curd firmness as observed by the Optigraph. A 

multi-comparison test found that BB genotype had the highest curd firmness, 

relative to the other genotypes. AB and BE showed a significant advantage 

compared to AA and AE.  Assuming that the frequency of the A allele is about 

55%, about 30% of the milk delivered to the dairy plants comes from cows 

that are AA.  (b)  There was a significant difference between the genotypes for 

visual curd firmness. Genotype BB was significantly higher than AA and AE. 

(c) there was a significant difference among parities for curd firmness as 

observed by the Optigraph. Curd firmness for first lactation milk was 

significantly higher than second, third, fourth and greater. Visual curd firmness 



was significantly higher for first lactation as compared to  second and third 

lactation.  

The conclusions of the study show a clear advantage of genotypes that 

include the B allele as compared to genotypes without this allele (AA and AE).  

We can increase the proportion of the B allele in the population by 

inseminating cows with bulls' of genotypes AB and BB. In order to increase 

the frequency of insemination with AB and BB bulls this factor should be 

included in the selection index. The payment method should compensate the 

dairy farmers with an above-average incidence of allele B. The incidence of B 

allele in milking cows can be estimated at minimal additional cost by 

examination of the cow's pedigree. 

 

 :מבוא

(. 12)לגבינות לבנות  22% -מייצור החלב משמש לייצור גבינות קשות ו 22%בישראל כ 

חלב עם התגבנות . משמעותית בייצור הגבינה( זמן ואיכות)היכולת של החלב להתגבן 

מועדפת יניב כמויות גדולות יותר של גבינה עם תכולות רצויות מאשר חלב עם התגבנות לא 

. החלבון המתגבן במוצרי החלב נובע ממרכיב הקאזין בתוך חלבוני החלב(. 1)מועדפת 

(. 3)לקטוגלובולין   βקזאין ו  κ, קזאין  β, קזאין α: בוצות עיקריותק 0בחלבוני החלב קיימות 

ά סוגים של אללים 3ישנם . מתוך הקזאין 02% -קזאין מהווה כ :A, B ו-C  . ברוב גזעי החלב

במחקרים נמצא . BC -ל  BBלכן רוב המחקרים השוו בין .  21%היא מעל  Bשכיחות האלל 

האלל BB (6,5 .)ליטר יותר מאשר לגנוטיפ /קזאין  גרם  1.1 -ל 9.91יש בין  BCשלגנוטיפ 

A  (.  5)נדיר מאד מאחר שכנראה יש לו אפקט שלילי על תכולות החלבון והשומןβ   קזאין

בגלל ריבוי הגנוטיפים . גנוטיפים באוכלוסייה 11הוא מופיע עם , מהקזאין 33% -מהווה כ

בחלק גדול מהמחקרים שנעשו לא נמצאו השפעות . ישנם דיווחים סותרים על השפעתם

עוד נמצא ששכיחות האלל (. 0,3)מובהקות לגנוטיפים השונים על כמות חלב ותכולת חלבון 

B  גבוהה בגזעים אדומים והגנוטיפ ההומוזיגוטBB במספר עבודות בגזע . מוסיף חלבון

חלב 2A2A (2,0 .)או  1A1Aמכילים יותר קזאין מאשר  ABההולשטיין נמצא שהגנוטיפים 

ממותג במקומות רבים וקיימת הערכה שיש לו השפעה חיובית על הקטנת מחלת  2A2Aמסוג 

 κ.  קזאין κאגודות הזרעה בעולם נוהגות לפרסם את גנוטיפ הפרים ל (. 7)לב איסכמית 

רוב הפרסומים מראים . E-ו A, B: סוגים של אללים 3ישנם . מהקזאין 11%קזאין מהווה 

בבקר ההולשטיין הישראלי  Bשכיחות האלל . בתכולת חלבון וקזאין Bיתרון של האלל 

כיום (. 5)ודמתה לאוכלוסיית הולשטיין בעולם  11% -הייתה כ 29שנבדקה בתחילת שנות ה 



מחקר . בפרי הולשטיין המובילים בהזרעה בעולם ובישראל  Bניכרת עליה בשכיחות האלל 

קשור עם התגבנות הגרועה ביותר מבין האללים האחרים ובמקרים  Eמסיק שאלל ( 1)

רוב העבודות . ממי הגבינה 19%לקטוגלובולין מהווה     β.  מסוימים החלב אינו מתגבן

גורם  Bלכמות הקזאין בחלבון ובהתאמה נמצא שהאלל  Bהאלל  מסכימות שקיים קשר בין

שנאמדה בתחילת שנות , Bבארץ שכיחות אלל .  אחוז פחות חלבוני מי גבינה 10-2.1לבין 

 ,B, Aנמצא בפרות שכיחות אלל  ( 8)רסי 'במחקר בגזע הג(.  5) 39% -הייתה כ , התשעים

E  וריאציה של  )נמצא בגזע בפלקפי ( 9)במחקר .  בהתאמה, אחוז 19 -ו 39, 19שווים ל

שנערך ( 10)במחקר .  בהתאמה, אחוז 02 -ו 11, 3של  B, A, Eשכיחות אלל  ( גזע סימנטל

.  בהתאמה, אחוז 23 -ו 12, 1הייתה   E ,A  ,B בליטא בפרות הולשטיין נמצא ששכיחות אלל

פרות עם .  נוטיפיםהניבו כמות חלב הגבוהה ביותר מבין הג AAעוד נמצא שפרות עם גנוטיפ 

פרות עם גנוטיפ .  הניבו את כמות החלבון הגבוהה ביותר ביחס לגנוטיפים אחרים BBגנוטיפ 

BB ו- BE נמצא בהולשטיין שאלל ( 11)בשבדיה . הניבו את אחוז החלבון הגבוה ביותרE, 

A, B  בהתאמה, אחוז 11-ו, 19, 16ובאדום לבן , בהתאמה, אחוז 10 -ו 69, 2בשכיחות של .

בנוסף המחקר הראה באופן מובהק שזמן התגבנות נמוך וכמות גבן  גבוהה של פרות עם 

BB  בהשוואה לחלב פרותAA, AB  בעוד שפרות עםAE  הראו נחיתות מובהקת בשני

 .הפרמטרים

קזאין ואיסוף נתונים   κ-ל Bת באמצעות העלאת שכיחות אלל ניתן לשפר את איכות ההתגבנו

וביצוע מבחנים גנטיים  Rennet coagulation time (RCT)ישיר לתכונת התגבנות כמו 

דרך קצרה יותר   .אפשרות זו לא מתבצעת במחקרים ובמערכות טיפוח בעולם. פרות/לפרים

יצוע באמצעות המידע מאילן בפרות החולבות ניתנת לב Bויעילה לאמידת שכיחות האלל 

 . היוחסין של הפרה

 :מטרת המחקר

 .קביעת גנוטיפ לגן קפא קזאין באוכלוסיית ההולשטיין הישראלי. 1 

 .בגן קפא קזאין בטיפוח וניתוח ההשלכות הגנטיות הצפויות B שימוש במידע על אלל . 2

זמן התגבנות : מדדי התגבנות) a60  ((Curd firmnessו   RCTביצוע מדידות של .  3 

מדדי ההבדלים בהמטרה לבדוק את .  לפי התפלגות הגנוטיפים של פרות( וחוזק הגבן

 .לפי גנוטיפ הפרה לקפא קזאיןהתגבנות 

 : שיטות העבודה

חברת ,  דוגמאות שיער של פרות ופרים ישראלים ישמשו לבדיקת גנוטיפ הגן במיקור חוץ

Geneseek) . לבדיקה במכשיר האופטיגראף נשלחודוגמאות חלב לפי גנוטיפים .  



 

 ול  RCTמתוארת אופן קריאת התוצאות מתוך מכשיר המדידה אופטיגראף ל ( 1)בשקף 

Curd firmness  דקות  29דקות במחקר הנוכחי לאחר  29לאחר(a60.) 

להגדיל את במטרה , באופן מבורר, לכול משק שלפנו פרות: דגימת הפרות ואיסוף תוצאותמהלך 

.  BEפרות עם גנוטיפ  19ועוד  AEפרות עם גנוטיפ  03נמצאו  0מטבלה  . Eהסיכוי להימצאות אלל 

נאספים באופן שגרתי מתוכנית הפרטים שכיחות הגנוטיפ והאללים לקפא קזאין של  1בטבלה 

ב משקים הבודקים את העגלות ובירורים של א, (לעגלים ועגלים תאימהו, פרות עתודה) הטיפוח

  .הפרה

 .שכיחות גנוטיפ ואללים של קפא קזאין כפי שנמצאים במערכת ספר העדר  - 1טבלה 

       הרדי ווינברג      

 סטייה אחוז  אחוז פרות/פרים גנוטיפ

 

 שכיחות אלל אלל

AA 1,908 32.5% 32.6% 0.1% 

 

A 57.1% 

AB 2,723 46.3% 46.0% -0.3% 

 

B 40.4% 

AE 167 2.8% 3.0% 0.1% 

 

E 2.6% 

BB 943 16.0% 16.3% 0.2% 

   BE 134 2.3% 2.1% -0.2% 

 

 100.0% ה"ס

EE 2 0.0% 0.1% 0.0% 

       0.0% 100.0% 100.0% 5,877 ה"ס   



  עם רמות ( ימים בממוצע 129, 1מטבלה )למחקר נבחרו פרות סביב אמצע התחלובה

וללא היסטוריה של דלקות ( אלף בממוצע 112, 1מטבלה )  299,999מ  נמוכותס "סת

 (. 2)זמן ההתגבנות נמצא דומה באמצע התחלובה  . עטין קליניות

   לפני לקיחת הדגימה לכל הפרות התבצעה בדיקת CMT(California Mastitis Test )

פרות  29בכל יום דיגום נדגמו . הוצא מהמדגם 1מעל  CMTעם תוצאת  רבע.  לכול רבע

 (.  מגבלת מכשיר האופטיגרף)

 מ "בדיקת מדדי התגבנות בצחדוגמא אחת הועברה ל.  א: כל דגימה פוצלה לשתיים

חוזק הגבן ל והתקבלו תוצאות במכשיר האופטיגראף  ההחלב נבחנ תדוגמ. אפיקים

 .חוזק הגבן על פי צפייה את  ה/ית דרג/בנוסף הלבורנט ,בוולטזמן ההתגבנות ו ,במכשיר

 .  ורמות תאים סומטיים במעבדת החלב בקיסריהבדיקת נתוני המוצקים דוגמא שנייה ל.  ב

  מכל פרה נלקחה דוגמת שיער לצורך אפיון הגן לקפא קזאין במעבדת Geneseek 

 . ב"בארה

   :תוצאות

.  דוגמאות מארבעה עשר משקים שונים  נלקחו.  התפלגות התוצאות לפי עדרים .1

 .יש תוצאות לכול המשתנים בניתוח 313פרות מתוכן ל  321נדגמו 

 התפלגות דוגמאות פרות לפי עדר שנבדקו להתגבנות ולגנוטיפ לקפא קזאין – 2טבלה 

 עדר
מספר 

 פרות

62000 37 

79000 19 

104000 14 

134000 19 

143000 43 

176000 40 

188000 40 

273000 19 

289000 20 

457000 19 

585000 19 

1162000 29 



1282000 19 

4019000 17 

4022000 19 

 373 ה"ס

 התפלגות פרות לפי  גנוטיפ לקפא קזאין – 3טבלה 

 אחוז פרות גנוטיפ

AA 66 18.1% 

AB 138 37.9% 

AE 43 11.8% 

BB 67 18.4% 

BE 50 13.7% 

 100.0% 364 ה"ס

 

במטרה להגיע לכמות פרות שתאפשר להסיק להתגבנות לפי אלל המדגם מבורר כאמור 

(A,B,E ) , גנוטיפ(AA,AB,AE,BB,BE   .) 

  (a60)חוזק הגבן במכשיר התפלגות 

מהדוגמאות  85% –ניתן לראות ש כ  1בגרף מספר . נחשב כערך תקין 2ערך שווה גדול מ 

מוטה לאלל , אינו מייצג את החלב הישראלי כי המדגם מבורר)הנבדקות היו מעל ערך זה 

E .) 

 .התפלגות חוזק הגבן כפי שנבדק במכשיר האופטיגרף: 1גרף מספר 
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 חוזק גבן

 a60, התפלגות חוזק הגבן

 שכיחות מצטברת שכיחות



   (דקות)זמן ההתגבנות במכשיר האופטיגרף התפלגות 

מניתוח . זמן ארוך של ההתגבנות מעיד על פגיעה באיכות החלב ועל חולשה של הגבן

דקות  29מציגות זמן נמוך מ ( 60%)הנתונים עד כה ניתן לראות שמרבית הדוגמאות 

 (.2גרף מספר )

 .התפלגות זמן ההתגבנות כפי שנבדק במכשיר האופטיגרף: 2גרף מספר 

 

  התפלגות איכות הגבן על ידי צפייה

לאחר תהליך ההגבנה במכשיר האופטיגראף הוצא הגבן למשטח נקי ונבחן חוזקו על  

גבן קשה ) 0 -ל( גבן חלש ונוזלי) 9לכל גבן ניתן ציון בין . ידי צפייה של איש מקצוע

ויותר מה שמעיד על  3.1מהדוגמאות היו עם ערך של  75% -יתן לראות שכנ, (ומוצק

 .איכות טובה של ההתגבנות

 .התפלגות חוזק הגבן על סמך צפייה: 3גרף מספר 
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 ניתוח הקשר בין גנוטיפ לבין מדדי התגבנות.

מודל ניתוח ( מודל לינארי מוכלל) GLMמודל  SASניתוח נתונים בוצע באמצעות תוכנת 

אחוז שומן , ג חלב"ק, +(0..,1) תחלובהמספר , עדר:  הנתונים כלל את הגורמים הבאים

בוצע ב שגרה  אחוז חוזק גבן במכשירניתוח המשתנה .  גנוטיפ הפרה, ס"סת, וחלבון

glimmix שגורם העדר אקראי. 

.ותוצאות שקילה ביום דגימת החלב ממוצעים פשוטים של מדדי התגבנות  - 1טבלה   

 

דקות  באיטליה  12.0ממוצע זמן לתחילת ההתגבנות שווה ל , כאמור מדגם הפרות מבורר

נמצא (  11)ב .  6.21ממוצע חוזק הגבן במכשיר  נמצא (.  2) 12.1, 12.2נמצא  ( 13)

הערכים של קריאת חוזק גבן .  לשאר 6.23לחלב מבורר לחוזק גבן גבוה ו  19.12ממוצע של 

 . יכולים להיות שונים בין המכשירים

 

 תוצאות ביקורת חלב ביום הדגימה חוזק גבן      

 פרות גורם

זמן 

לתחילת 

התגבנות 

 בדקות

 מכשיר

(Volts) ג חלב"ק צפייה 

אחוז 

 שומן

אחוז 

 לקטוז חלבון

אוריאה 

 %ב 

ס "סת

 באלפים

ימי 

 חליבה

 גנוטיפ

           AA 67 19.8 6.93 3.04 42.2 3.17 3.21 5.07 0.029 80 144 

AB 143 19.1 8.54 3.27 40.1 3.55 3.30 5.02 0.029 125 149 

AE 44 19.9 6.93 3.00 39.3 3.42 3.33 5.02 0.029 121 190 

BB 68 18.4 9.49 3.36 42.9 3.44 3.30 5.06 0.029 93 154 

BE 51 20.6 8.55 3.11 38.5 3.55 3.43 4.93 0.030 126 193 

 מספר תחלובה

         1 106 18.3 8.91 3.35 34.4 3.60 3.33 5.05 0.030 107 173 

2 123 20.1 7.85 3.07 41.3 3.30 3.33 5.03 0.029 109 155 

3 64 20.0 7.94 3.05 44.3 3.33 3.27 5.00 0.028 125 161 

4+ 80 19.3 8.25 3.30 45.2 3.54 3.27 5.00 0.029 108 150 

  
          

 160 111 0.029 5.02 3.31 3.44 40.7 3.19 8.25 19.4 373 ה"ס



 ממוצעים מתוקנים – 2בלה ט

  

   חוזק גבן      

   גורם

זמן 

התגבנות 

 צפייה מכשיר בדקות

אחוז חוזק גבן 

 )*(במכשיר 

 גנוטיפ

 

 0001.> 0.0055 0001.> .מ.ל

AA 

 

20.55 7.00 3.05 63.0% 

AB 

 

18.98 8.49 3.31 95.7% 

AE 

 

19.62 7.13 2.98 75.2% 

BB 

 

18.90 9.35 3.33 94.7% 

BE 

 

19.99 8.26 3.04 86.1% 

.מ.ל 0001.> 0001.> 0001.> מספר תחלובה  

1 

 

17.11 8.93 3.45 93.4% 

2 

 

20.49 7.75 3.01 81.2% 

3 

 

20.47 7.85 2.93 87.7% 

4+ 

 

20.36 7.66 3.17 81.6% 

      r2   0.34 0.64 0.24 9.29 )**( 

 .GLMמתוך  r2ערך )**( 

 מסקנות

 a60 , ההפרשים בין הגנוטיפים מובהקים(p  יתרון לפרות עם אלל .  )9.9991קטן מ

B . 

 טובים יותר מפרות בוגרות בשלושת הפרמטרים  מבכירות הציגו מדדי התגבנות

 .שנבחנו

 התפלגות זמן ההתגבנות .  ההפרשים בין הגנוטיפים לא מובהקים, זמן ההתגבנות

(. התקבלה התפלגות נורמלית)מצודדת לכן המשתנה עבר טרנספורמציה ללוג 

 .ההפרשים בין הגנוטיפים לא היו מובהקים, במודל הניתוח ללוג
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