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 בעבריתתקציר  .1

דלקת עטין הינה אחת מהמחלות בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על רפת החלב הישראלית. בפרות עם דלקת עטין, 

אשר התחלואה קשה קל לזהות שהפרה נמצאת במצוקה ובעקה, אך כקלינית כאשר מדובר במקרים של תחלואה 

, אשר ממעטת להחצין מאחר ומדובר בבעל חיים בעל אופי סטואי היא קלה עד בנונית קשה יותר לאבחן את הכאב

בפרה בעת החליבה כאשר מתקיים בה אירוע של דלקת עטין קלינית  כאב ולכמת מטרת המחקר לזהות את מצבה. 

ביניהן זיהוי ירידה ביצור החלב, שינויים בהרכב  קלינית. קיימות מספר דרכים להערכת כאב בדלקת עטין,-או תת

החלב, שינויים בתנועתיות הפרה, משך ומספר אירועי רביצה, ירידה בצריכת מזון או מים, ועלייה ברף התגובה לכאב. 

במחקר הנוכחי נשלב מדדים פיזיולוגיים נוספים כגון דופק, נשימה, וחמצון הדם, המעידים על שינוי בפעילות 

הפרות  .מושבית בעמק חפרמרפת פרות  40בחרו נהמחקר  לשםסימפתטית, שחרור חלבונים לפלסמה. ההמערכת 

, פרות עם דלקת עטין קלינית-תתפרות עם דלקת עטין , יתקלינפרות עם דלקת עטין קבוצות ניסוי,  לארבע חולקו

, החליבה במהלךהחליבה, לפני  הוגדרו שלושה מועדים לאיסוף מדדים:. בעטין קלינית בריאותפרות ו כרונית

ניתן השערת המחקר היתה כי  ( נאסף במהלך עשרת הימים שקדמו לניסוי.Activityמדד פעילות הפרה )ולאחריה. 

(, נתוני התנהגות, ונוכחות חלבוני כאב בדם, לאירועי כאב אקוטי נשימהלב,  קצבלקשור בין צבר מדדים פיזיולוגיים )

תוצאות המחקר העלו כי לא נמצא הבדל מובהק בקצב פעילות לב ממוצע ן. או כרוני מתמשך כתוצאה מדלקת עטי

שניתן לשייך לקבוצת המחקר או לארוע חליבה, אולם קיים הבדל בשונות קצב לב בין הקבוצות ללא תלות בארוע 

ות החליבה. נמצא כי כלל הפרות מעלות את קצב נשימתן בעת החליבה. בבחינת סמנים ביוכימיים בדם נמצאה נוכח

בסרום, אשר נמצא כקשור בכאב אקוטי. לבסוף, נמצא כי דפוס הפעילות משתנה  Neurotransmitter-Bגבוהה של 

קליניות, וכרוניות גבוהה יותר מפרות בריאות. ובאופן נקודתי, -; מדד הפעילות בקרב פרות קליניות, תתבין הקבוצות

של פרות קליניות עולה אף יותר ביום בו מזוהות  (.Afimilk Incשיקלול מספר צעדים בפרק זמן נתון, )מדד הפעילות 

המחקר מחזק את הסברה כי יש התכנות לבחינת שינוי דפוס התנהגות הפרה כמו גם נוכחות חלבונים כקליניות. 

 קלינית או כרונית, לקלינית.-ספציפים בדם שיכולים להעיד על שינוי מצבה הקליני, בפרט מעבר מדלקת עטין תת

 גליתתקציר באנ .2

The study’s aim was to identify and quantify clinical or subclinical mastitis cows’ pain during milking. 

Among the existing methods to assess mastitis decrease in milk production, changes in milk 

composition, and changes in cow mobility, duration and number of lying bouts, a decrease in food 

or water intake, and an increased pain response. The present study incorporated additional 

physiological measures such as pulse and breathing rates, as indicators of sympathetic system 

changes, and plasma proteins release. 40 cows were selected from a dairy farm located at Hefer 

Valley region. The cows were divided into four experimental groups, cows with clinical mastitis, 
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cows with subclinical mastitis, cows with chronic mastitis and healthy cows in the udder. 

Measurements were collected before milking, during milking, and after. The activity index 

(weighting several steps in a given period of time, Afimilk Inc., Israel) was collected during the ten 

days prior to the experiment. It was hypothesized physiological indicators (heart rate, respiration), 

behavioral data, and the presence of blood pain proteins are linked to acute or chronic mastitis pain 

events. Although results demonstrated no significant difference in the average heart rate that could 

be attributed to the study group or a milking event, a significant difference in heart rate variability 

was found between the groups regardless of the milking event. Heart rate variability of clinical 

mastitis cow was significantly higher than the other groups. In addition, all cows had experienced 

increased respiration rate during milking. Examination of biochemical markers revealed a high 

presence of neurotransmitter B in the serum, which was found to be associated with acute pain. 

Finally, it was found that the pattern of activity varies between groups; the activity index among 

clinical, subclinical, and chronic cows is higher than in healthy cows. Specifically, the activity index 

of clinical cows rose even more on the day they were clinically diagnosed. Contrary to estimates, no 

unequivocal evidence was found at the level of respiration rate and pulse rate. The study reinforces 

the notion alteration in cow's behavioral pattern as well as the presence of specific proteins in the 

blood should be further examined, as they inform of changes in the cows clinical condition, 

particularly the transition from subclinical or chronic, to clinical mastitis. 
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 מבוא

"חוויה סנסורית ורגשית לא נעימה הכרוכה בפגיעה או היתכנות של  כאב הינו חוויה סובייקטיבית אשר מוגדרת כ

ובין פרט אחד  . קיים הבדל בתגובה לכאב בין בעלי חיים השוניםIsrael Pain Association ) "פגיעה ברקמה

 ,Hu & Iannetti) בשלבים שונים של התפתחות המחלה ובין מצבים כרונים ואקוטים , בגורם המחלה,למשנהו

על אחת כמה ינם משימה קלה, של כאב אזיהוי וכימות . על כן, הגדרה של כאב נשארה שנויה במחלוקת. (2019

נטייה להסתיר כאב וחולשה כאשר היא  לפרה כחיה נטרפתאופי סטואי. בבעל חיים בעל מדובר מאחר ווכמה 

  עלולה להיפגע.היא לאירוע בו נחשפת 

מכיוון שזאת ליבת קיום  הגדולה ביותר על רפת החלב הישראליתדלקת עטין הינה אחת מהמחלות בעלות השפעה 

בעקבות חדירת גורמים  מחוללי מחלה, לוגים ודלקת עטין מתרחשת בתוך בלוטת העטין וגורמת לשינויים פת .הרפת

 ,Gianneechini, Concha) ירידה ביצורוו שינוי ברכיבי החלב במספר התאים הסומטיים בחלב,הגורמים  לעליה 

Rivero, Delucci, & Moreno López, 2002) .40%-דלקות עטין בעדר החלב הישראלי עומדת על כ  היארעות 

מרבית דלקות ₪.  500-1500דלקת קלינית אחת עומד על  אירועמהפרות החולבות, כאשר ההפסד הכלכלי בגין 

קליניות ועל כן הן קשות יותר לאבחון, ביחס -מכלל הדלקות, הינן תת 70-80% -העטין ברפת החלב הישראלית, כ

בפרות עם דלקת עטין, כאשר מדובר במקרים . (Friedman, Shweimer, Falk, & Golan, 2019)יות לדלקות הקלינ

של תחלואה קשה קל לזהות שהפרה נמצאת במצוקה ובעקה אך כאשר התחלואה היא קלה עד בנונית קשה יותר 

 ,Gleerup, Andersen, Munksgaard, & Forkman, 2015; Medrano-Galarza, Gibbons)לאבחן את הכאב

Wagner, de Passillé, & Rushen, 2012)אחרונה עטינית הינם מקרים מהסוג הזה. ל-. רוב המקרים של נגיעות תוך

 ובאירועיניתוחים, בפעולות ממשקיות שונות  כימות הכאב במהלך ביצועחלה עלייה במספר המחקרים, שמטרתם 

מעט מן המחקרים . (Gleerup et al., 2015; Peters, Silveira, & Fischer, 2015) בקרב פרות חולבות הצליע

קיימות מספר דרכים  .טרם נחקרו רווחת הפרה. השלכות עוצמת הכאב על בוחנים את עוצמת הכאב בדלקת עטין

, בתנועתיות הפרהינויים זיהוי ירידה ביצור החלב ושינויים בהרכב החלב, ש, ביניהן קלינית להערכת כאב בדלקת עטין

)בעיטות  עליה ברף התגובה לכאבירידה בצריכת מזון או מים, ם(, צעדי-רביצה )נמדד בעזרת מד אירועימשך ומספר 

 ולחלבחלבונים ואנזימים לפלסמה ושחרור , חמצון הדםו, נשימהדופק,  כגון פיזיולוגייםבמדדים , שינויים ,חוסר שקט(

(Leslie & Petersson-Wolfe, 2012; Peters et al., 2015) . 

שייך למשפחת ה, Substance-P (SP) הכאב, הינו חלבון אחד הסמנים הביולוגים הספציפיים ביותר של כאב

( נגרם כתגובה נורמאלית של nociceptionכאב )ה. תהליך (Piñeiro et al., 2018) (Neurokinin)הנוירוקינינים 

אשר הינו  SP-. כחלק מהתהליך, משתחרר ה(2009)שורצמן, לנזק או למחלה ברקמות הגוף  עצב תחושתי

וכן בצליעה  ,כסמן יעיל להערכת כאב לאחר סירוס בעגלי בשר נמצא SPה חלבון . סנסורי ראשוני נוירוטרנסמיטר

, הגם שלא תועד בספרות Bנוירוטרנסמיטור  .(Bustamante, Rodríguez, Herzberg, & Werner, 2015) בעגלים

בשילוב עם  ,בדם מטבוליטיםזיהוי  עשוי לשמש ככזה. לכאב, מעצם מעורבותו בפירוק נוירופפטידים לכאב כסמן
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החיישנים המותקנת ברפת, ומדדים פיזיולוגים נוספים, יכולים יחדיו להתריע על אירוע  מדדים המתקבלים ממערכת

 כאב.

  מטרות המחקר

, קלינית-תתדלקת עטין קלינית, כאשר מתקיים בה אירוע של  ,הפרבכאב ולכמת לזהות הינה המידית ת המחקר מטר

ממערכת באופן רציף המתקבלים מדדים פיזיולוגיים ומדדים ניתוח ואיסוף של באמצעות . כל זאת יבוצע כרוניתאו 

חלבוני "להמצאות  בהתייחסות תוך ה(ת )תג תנועה, תג העלאת גירה, וחיישנים חליבהחיישנים המותקנת ברפ

תרופות אנטי דלקתיות מתן זיהוי התחלת כאב בדלקת עטין יביא לחשיבה טיפולית אחרת ויקדים  .מהלסבפ "כאב

יפותח , על בסיס הנתונים אשר יאספו במחקר זה, בטווח הארוך הנלווים לכאב. הקלינייםטרם הופעת הסימנים 

כאב זיהוי  יאפשרבסיס מדדים פיזיולוגיים ומדידות הנעשות בשגרה ברפת, אשר  אלגוריתם לזיהוי מוקדם של כאב על

 הפרה. רווחתושיפור  בשלבים המוקדמים של התפתחותו 

   שיטה וחומרים

 בעלי חיים

. הנמצאת בעמק חפרראש  500מושבית מסחרית המונה כ ברפת  2020בחודשים יוני ועד דצמבר המחקר התקיים 

ממוצעי חולבות ) 40במחקר השתתפו החליבה שלוש פעמים ביום, ומצוננות בחודשי הקיץ. הפרות נחלבות במכון 

בסככות פתוחות משוכנות (. הפרות ±125  206, ימים בתחלובה ±2.01 שנים  4.61, גיל ±1.72 שנים  3.7תחלובה 

 ,Afimilkתנועה של  ניהרפת מאובזרת בחייש, עם אספקת מים ואוכל רציפה. כולל מערכת צינון  מקורות ומאווררות

 .ומנוהלת בעזרת תוכנת הניהול "נועה"

 מבנה הניסוי

 קבוצות ניסוי על פי ההגדרות הבאות:חולקו לארבע אשר חולבות החל מתחלובה ראשונה,  פרות 40שתתפו הבניסוי 

ידי : פרה עם אבחון מעבדתי של גורם פתוגני בעטין המלווה בסימנים קליניים הבאים לדלקת עטין קלינית .א

 .(IDF 448/2011) ביטוי בשינויים הנראים לעין בחלב ו/או בעטין

: פרה ללא סימנים קליניים, לא בעטין ולא בחלב אך עם סת"ס ביקורת אחרונה גבוה קלינית-דלקת עטין תת .ב

 IDF)לפחות פעמים לאחר האבחון הראשוני גורם פתוגני מ בעטין הכולל אבחון  /מ"ל חלב  400,00מ 

448/2011   

פרה ללא סימנים קליניים, לא בעטין ולא בחלב אך במהלך שלוש ביקורות חלב  :לקת עטין כרוניתד .ג

במ"ל  400,000חודשים(  אובחנה הפרה עם רמת ספירת תאים סומטיים )סת"ס( העולה על  3האחרונות,)

 .חלב ואובחן בחלב גם גורם פתוגני בביקורת האחרונה
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 150,000קלינית או תת קלינית או כרוניות עם סת"ס מתחת ל  : פרות בריאות, ללא דלקות עטיןביקורת .ד

 בביקורת האחרונה וללא אבחון כל גורם פתוגני בעטין.

 ניסויהכנה ל

בבקרים בהם מנהל הרפת איתר פרה כחשודה התקיים בקשר קבוע עם צוות הרפת. הניסוי עמד צוות המחקר 

 ,על פי שיקול דעתו ,נראים בחלב ו/או בעטין, אשר יכולה בדלקת עטין קלינית בעת חליבת הבוקר, על בסיס שינויים

לאורך כל הניסוי מנהל הרפת היה איש צוות הקבוע, שקבע את השינויים ודגם את הפרות בזמן להשתתף בניסוי. 

שהו. הפרה הועברה להמתנה טיפול תרופתי כל הפרה עברה ריקון העטין מהחלב הדלקתי אך לא קיבלההניסוי. 

, בפירטי הפרה מאל"ההצללה, מזון ואוורור. מנהל הרפת עידכן את, מנהל  ,לה מיםסופקו בה  בחצר טיפולים

 )גיל,מרחק מהמלטה,היסטורית נגיעות בעטין(עבר על נתוני הפרות ברפתמ לאחר והחשודה בדלקת עטין קלינית. 

ופרה עם נגיעות כרונית קלינית, -ש פרות נוספות, בריאה )ביקורת( ופרה המוגדרת  כדלקת עטין תתושל ניבחרו

באותו מספר תחלובה ועדיפות לקרבה בימים בחליבה. באופן זה, בכל יום ניסוי השתתפו ארבע פרות, כך שארבעת 

הפרות הנמדדות באותו היום מתואמות בנוסף גם בתנאי מזג האוויר, ממשק הטיפול ברפת וגורמים אחרים אשר 

עברו להמתנה בחצר ופרות הנוספות הופרדו גם הן מקבוצתן והה אינם ברי שליטה וניהול במהלך הניסוי. שלושת

. פרה שהראתה סימני מצוקה או שנשקף לה סכנת חיים נגרעה מהניסוי  עם סיום חליבת הבוקר במכון. ,הטיפולים

 באותו היום והיא טופלה מידית.

  מהלך הניסוי

. עבור כל פרה, ארבע הפרות רוכזו חופשיות בחצר הטיפולים מסיום חליבת הבוקר. 1איור מהלך הניסוי מתואר ב

הפרות ספירת נשימות במשך חמש דקות, זאת על ידי מעקב אחרי תנועת בית החזה. לאחר מכן, נקשרו  בוצעה

המכילה שעון  ,ל(סביב בית החזה )פגסוס, אליעד, ישראהולבשה חגורה יעודית לאיסוף מדדים לעולים. על כל פרה 

שניה באופן רציף  1)פולר אלקטרו, קמפלה, פינלנד(. השעון קורא ערך דופק כל  T51H HR( ומשדר S610iדופק )

זנב הפרה, ונמדדה טמפרטורה רקטלית. בתום איסוף המדדים, מנלקחה דגימת דם ראשונה  בהמשךהניסוי.  במשך

)ראו סעיף הכנה לניסוי( לערך ארבעת הפרות  11:00עה בחצר הטיפולים. בש והושארו ,הפרות שוחחרו מהעולים

דגימת חלב באופן סטרילי מכל  ההובלו למכון החליבה, לחליבה מוקדמת יעודית לניסוי. בעומדן במכון החליבה, נלקח

בקטריולוגי של הגורם הפתוגני בעטין. לאחר מכן נחלבה כל פרה אבחון פרה ומכל ארבעת הרבעים בנפרד, לשם 

. בתום החליבה הפרות החזרו לחצר מדידה חוזרת  של קצב הנשימה בזמן החליבהל מנת לאפשר בנפרד, ע

במשך חמש דקות, עבור כל פרה. הפרות שלישית ספירת נשימות  בוצעההטיפולים. בעת היותן משוחררות בחצר, 

מיד בתום הוסרה. ק חגורת הדופלבסוף , ורקטליתנקשרו לעולים בשנית, נלקחה מהן דגימת דם, נמדדה טמפרטורה 

לפרה הטיפול הרפואי בהתאם לפרוטוקול הטיפולים המקובל ברפת. משך ההמתנה של הוגש תהליך איסוף הנתונים 

ותנה בכך שהפרה אינה מראה השעות, ו 6על  עלהפרה, לצורכי הניסוי, מרגע זיהוי דלקת העטין ועד למתן טיפול לא 

דגום  הפרות שוחחרו והובלו חזרה לקבוצות מהן הגיעו.. (IDF 498/2019)סימנים נוספים של תחלואה מסכנת חיים 
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נוסף של החלב ברמת הרבעים וברמת הפרה בוצע ביומיים העוקבים כדי לתת תוקף ואישוש להמצאות הגורם 

 .החלב הועבר מידית בקירור למעבדה לבריאות העטין בקיסריה .הפתוגני שבודד ביום הבדיקה הראשון

 80-. הדגימות נשמרו בקירור (3000Gדקות צנטריפוגה,  15) עברו הפרדת פלזמההד דם, דגימות מייד לאחר איסוף ה

 עד העברתן למעבדה בנווה יער.

 

 . מהלך הניסוי1איור 

 

 ניתוח נתונים

 חלב

זרע נן בקיסריה. שם ועבר בקירור למעבדה לבריאות העטיפן היגייני ע"פ הנחיות מאל"ה והדגם באוהחלב מהפרות נ

מעלות צלסיוס. לאחר מכן, בוצע  32רה של שעות בטמפרטו 48של על בסיס דם כבש ועברוהדגרה על צלחות פטרי 

 Nationalע"פ פרוטוקול עבודה של ; (Blowey & Edmondson, 1995)לבקטריולוגיה  איבחון הגורמים הפתוגנים 

Mastitis Council (USA) , 

 דם

וקורטיזול, הקשורים לכאבים ולחץ, נמדדו , ,Substance-P ,Neurotransmitter-Bדגימות פלזמה נשלחו לנווה יער. 

מסחרית שאושרה לפלזמה בקר  ELISAנמדד על ידי ערכת  Substance-P (Sub-P)עם ערכות ייעודיות. ריכוז 

(Cusabio Biotech ריכוז .)Neurotransmitter-B  נמדד על ידי ערכתELISA (My BioSource טווח הזיהוי של שתי .)

 ELISA (DRGפלזמה נמדד על ידי ערכת ב. ריכוז הקורטיזול pg/mL 1000 -ל pg/mL 15.6הערכות נע בין 

Diagnostics) 20, עם טווח זיהוי בין ng/mL 800 -ו ng/mL . 
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 דופק

מציג דוגמא של קריאות דופק רציפות לאורך זמן, כאשר הזמן בו היתה פרה מחוברת לקמץ מסומן בצהוב. כדי  3איור 

להשוות את המדדים לפני ואחרי החליבה, עבור כל פרה, בוצע חישוב ממוצע וסטיית תקן בחמש דקות לפני חיבורה 

בחמש דקות אחרי שהתנתקה מהקמץ. הנחת המחקר הינה כי אם חליבה לקמץ, במהלך הזמן בו היתה מחוברת, ו

גורמת לתחושת כאב, אזי ניתן יהיה לראות עלייה מיידית בדופק בזמן החיבור לקמץ, ו/או עלייה בשונות קצב הלב. 

י ואחרי ( עבור תנאי זמן )לפני, תוך כדANOVAגרומי )-לפיכך, על ערכי הממוצע, וסטיית התקן בוצע ניתוח שונות דו

 קלינית, כרונית, בריאה(.-החליבה( וקבוצת מחקר )קלינית, תת

 נשימה

הערכת המחקר  השוואת המדדים לפני ואחרי החליבה התבצעה במטרה לזהות אירוע של כאב עטין בעת חליבה.

רמי דו גו בוצע ניתוח שונותהינה שעליה בקצב נשימה יכולה, בשילוב עם מדדים נוספים, להעיד על ארוע כאב. 

(ANOVA( עבור תנאי זמן )( וקבוצת מחקר )קלינית, תתואחרי החליבה , תוך כדילפני-.)קלינית, כרונית, בריאה 

 פעילות

ברפת  AfiFarm(, כפי שמוגדר במערכת TimeFrame 1,2, 3דפוס הפעילות של הפרות נבחן בשלושה חלונות זמן )

בוה יותר, משמע הפרה היתה פעילה יותר ובצעה יותר ימים לפני ועד כולל יום הניסוי. ככל שהערך ג 10במשך 

 גורמי בכל חלון זמן עבור קבוצה ויום ממועד הניסוי.-צעדים בשעה. בוצע ניתוח שונות דו

 תוצאות

 חלב

 (33ס"ת ) אלף /מ"ל 42 בקרב הפרות הבריאות לא נראה צמיחה או נוכחות פתוגנים בדם, סת"ס ממוצע עמד על 

(, 1קלינית, בקרב שש פרות נראתה צמיחה של אנטרוקוקוס )-ות. בקבוצה התתבשלוש בדיקות חוזר חלב

לא בקבוצה זו (. בקרב ארבע פרות נוספות 1(, ט. פיוגנס  )3(, סטפילקוק שאינו אוראוס )1סטפטוקוקוס יובריס )

חוזרות. ( בשלוש בדיקות 891)ס"ת   אלף /מ"ל 712נראתה צמחיה או נוכחות פתוגנים. הסת"ס הממוצע עמד על 

(, סטרפטוקוקוס 1פרות(, קלבסיילה פנאומוניה ) 5בקבוצה הכרונית, נמצאה נוכחות של סטפילקוק שאינו אוראוס )

(, ופרה אחת קנדידה וסטרפטוקוקודים אחרים. בקרב שתי פרות לא נראתה צמיחה או נוכחות פתוגנים. 3יובריס )

בדיקות חוזרות. בקבוצת הקליניות, נמצאה נוכחות ( בשלוש 594)ס"ת  990 אלף /מ"ל הסת"ס הממוצע עמד על 

(, לא נראה צמיחה 1(, בצילוס סראוס )3(, א. קולי )1(, סטרפטוקוקוס יובריס )3של סטפילקוק שאינו אוראוס )

 ( בשלוש בדיקות חוזרות.1637)ס"ת  אלף /מ"ל 661בשלוש פרות. הסת"ס הממוצע עמד על 
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 דם

ניתן לראות כי בפרות עם מופע קליני של דלקת  .2איור וקורטיזול מופיעים ב Sub-P ,Neurotransmitter-Bריכוזי 

היה גבוה באופן מובהק משל יתר הקבוצות )אשר לא נבדלו ביניהן(, ובכלל זה  Neurotransmitter-Bעטין ריכוז 

לא הציג  Sub-P הסמן, Neurotransmitter-Bל פרות שאובחנו כתת קליניות או כרוניות, לדלקת עטין. בהשוואה 

הנ"ל, קשה היה לנבא, מתוך האנליזות, את תבנית הביטוי  הסמניםלעומת שני  (.2איור )הבדלים בין הקבוצות 

צלחנו לגלות את והתגובה של ההורמון קורטיזול בקבוצות השונות, זאת משום שבחלק לא מבוטל מהדוגמאות לא ה

 (.2איור ההורמון. דרושה חזרה על אנליזה זאת כדי להגיע למסקנות )

 

 דופק

על פני ( 4איור )עבור ממוצע הדופק קלינית, ושתי פרות כרוניות נאספו ללא הצלחה. -דגימות דופק משתי בפרות תת

האינטראקציה הזוגית בין זמן לקבוצה, כמו גם האפקטים דקות לאחר החליבה,  5דקות לפני, תוך כדי חליבה, ו  5

בכל מקטע זמן, נמצא אפקט עיקרי ( 5איור )בבחינת שונות הדופק , לא נמצאו מובהקים. גורם העקריים של כל

, שונות הדופק בפרות קליניות גבוהה באופן משמעותי מהשונות, באותו מקטע בזמן,  (F=6.46, p < 0.001)לקבוצה

 F = 2.33, p, או אפקט עיקרי לזמן ) (F < 1)לא נמצאה איטרקציה מובהקת בין קבוצה לזמן בקרב הקבוצות האחרות.

= 0.1.) 

( בפלאזמה של פרות חולבות שאובחנו לדלקת C)(, וקורטיזול B) Neurotransmitter-B (A ,)Substance P. ריכוז 2איור 

(. אותיות קטנות מציינות הבדלים n=17(, ובפרות בריאות )n=14(, כרונית )n=17קלינית )-(, תתn=13עטין קלינית )

 סטיות תקן. ±(. התוצאות מוצגות כממוצעים P<0.05, בין הקבוצות )Neurotransmitter-Bמובהקים בריכוז 

 דוגמא של קריאות דופק רציפות לאורך זמן מפרות בקבוצות הניסוי השונות .3איור 
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וך כדי ובמהלך חמש דקות אחרי חליבה, על פי קבוצת ניסוי )בריאות, תת קליניות, ממוצע דופק, במהלך חמש דקות לפני, ת 4איור 

 קליניות, וכרוניות(

 

 

, על פי קבוצת ניסוי )בריאות, במהלך חמש דקות לפני, תוך כדי ובמהלך חמש דקות אחרי חליבה. סטיית תקן ממוצעת של דופק, 5איור 

 , וכרוניות(תת קליניות, קליניות

 נשימה

כי חלה עליה קצב הנשימה של נמצא (. F = 11.42, p < .001נמצא אפקט עקרי מובהק לזמן מדידת קצב הנשימה )

, (F < 1), ולאחריה ירידה קלה לא מובהקת. לא נמצאה אינטראקציה בין גורם הקבוצה לזמןבעת החליבהכלל הפרות 

 (.F = 1.52, p = nsולא נמצא אפקט עיקרי לקבוצה )

 

 . קצב נשימה ממוצע לפני, תוך כדי ואחרי חליבה, על פי קבוצת ניסוי )בריאות, תת קליניות, קליניות, וכרוניות(6איור 
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 פעילות

ב

ניתוח  הניסוי בו אותרה פרה קלינית.ניתן לראות את דפוסי הפעילות של הפרות בתשעה ימים שקדמו ליום  7איור ב

שונות דו גורמי מעלה כי קיים הבדל בפעילות הפרות בקבוצות השונות בימים שלפני הניסוי, הוא היום בו הרפתן 

 זיהה את הפרה כקלינית. 

 וי. ניתוח שונות עבור פעילות בכל פרק זמן, כתלות בקבוצה ויום ממועד הניס1  טבלה

  df F PR(>F) 

TimeFrame 1 0.000005 9.395323 3 קבוצה 

 0.023618 2.157633 9 ימים מיום הניסוי 

Xקבוצה   ימים מיום הניסוי   27 0.697678 0.871946 

 Residual 516   

Time Frame 2 3.62 9.584901 3 קבוצהE-06 

 5.44E-17 11.81593 9 ימים מיום הניסוי 

Xקבוצה   ום הניסויימים מי   27 1.600352 2.94E-02 

 Residual 516   

Time Frame 3 0.005386 4.274354 3 קבוצה 

 0.020806 2.200321 9 ימים מיום הניסוי 

Xקבוצה   ימים מיום הניסוי   27 1.066571 0.375832 

 Residual 516   

 סיכום ומסקנות

בקרב בעלי חיים,  (Morton, 1985)יולוגיים לאירועי כאב בעבר הועלתה הסברה כי ניתן למצוא קשר בין מדדים פיז

אורך , אולם ל(Ben-Israel, Kliger, Zuckerman, Katz, & Edry, 2013; Martini et al., 2015)בדומה לבני האדם 

השנים נמנעו מכך חוקרי כאב בבעלי חיים, והתמקדו בסרגלי התנהגות סובייקטיביים, מתוך המחשבה ששימוש 

. בשנים האחרונות חלה (Gleerup et al., 2015)בלתי ישים וקשה למימוש בתנאי הרפת הינו במדדים פיזיולוגים 

הגדול של  ןהתפתחות רבה בפיתוח חיישנים מבוססי התנהגות וחיישנים פיזיולוגים עבור פרות חולבות. יתרונ

בכך שהחיישנים מולבשים בנוחות יחסית על הפרה, התקשורת הינה אלחוטית בהספק הוא המערכות המסחריות 

לתקף את היתה עבודה הנוכחית מטרת הסית נמוכה. ור רציף של הפרה בעלות יחטנמוך, ועל כן מתאפשר ני

ומדדים חדשים כגון  נתוני התנהגות, קצב לב ונשימה, –קשור בין צבר מדדים פיזיולוגיים השערת המחקר, כי ניתן ל

אמנם, בניגוד . (Landa, 2012)כתוצאה מדלקת עטין אקוטי או כרוני מתמשך , לאירועי כאב נוכחות חלבוני כאב

 פי קבוצת ניסוי וימים ממועד הניסוי.-, על3, ו 2, 1. רמת הפעילות בחלונות זמן 7איור 
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, לא נמצאה עליה מובהקת Salzer et al., 2021)להשערה, ולתוצאות מחקרי כאב אחרים )חשיפה לקפסיאצין, 

כן נמצא כי  ,אולם קלינית, כרונית(,-נות )קלינית, תתבקצב הלב בעת חליבה של פרות בקבוצות דלקת העטין השו

שונות קצב הלב של פרה קלינית גבוהה משל הפרות בקבוצות האחרות. בחינת קצב נשימה של פרות לפני, תוך כדי 

מעלה כי כל הפרות מעלות קצב נשימה בעת חליבה, אולם אין הבדל בין הקבוצות. זאת בניגוד ואחרי חליבה, 

עליה  הבהם נמצא ,, וכוויה קרה, טרם פורסם(Salzer et al. 2021לממצאים במחקרים אחרים )חשיפה לקפסיאצין, 

 במהלךלים בין הקבוצות ברורה בקצב הנשימה כתגובה מיידית לכאב. בבחינת ממצאי ההתנהגות, נמצא כי יש הבד

קלינית וכרונית, ופרות קליניות בתקופה הקודמת -דלקת עטין תתעם  פרותברוע הקליני. בפרט, ילא שקדמוהימים 

)מדד משוקלל של צעדי פרה בפרק זמן(, מאשר פרות בריאות. ובפרט יתר פעילות  נמדדה ,תהקליניהדלקת לזיהוי 

עומד בקנה אחד עם מחקרים אחרים אשר   . ממצא זהילותה אף עולה יותרזוהתה פרה כקלינית, פעבו נראה כי ביום 

 ;Fogsgaard, Bennedsgaard, & Herskin, 2015)הראו עליה מספר הצעדים בפרות עם דלקת עטין ביחס לבריאות 

Siivonen et al., 2011)דפוס ההתנהגות של קבוצת פרות גדולה, לאורך זמן, יכול לשרת אחר מעקב רחב  , המשך

 ם התנהגותיים. כבסיס לכלי ניבוי על בסיס מדדי

בפרות הקליניות היה גבוה באופן מובהק  Neurotransmitter-Bרמות כי ינת נוכחות סמנים ביוכימיים נמצא, בבח

, לו מיוחס Sub-Pקליניות או כרוניות. יחד עם זאת, ריכוז ה -משל הקבוצות האחרות, לרבות פרות שהוגדרו כתת

קבוצות, לפחות לא בטווחי הזמן הקצרים המאפיינים את המחקר פוטנציאל ניטור ספציפי של כאב, לא נבדל בין ה

 הנוכחי.

רוע החליבה יעל כך שאות ידות הנשימה וקצב הלב מצביעדתוצאות מ בעודהממצאים אינם חד משמעיים.  לסיכום,

המדדים הביוכימיים מראים , אינו גורם כאב אקוטי לפרה, ברמות תחלואת עטין שונות ,ככל הנראה ,כשלעצמו

. הבדלים אלה באנליזות יכולים לנבוע ברגישות של שיטות המדידה, בדם B-Neurotransmitterכחות גבוהה של נו

 endorphin-βיש מקום לבחון האם נוכחות גבוהה של כמו גם בספציפיות שלהן לאירוע הנמדד. יחד עם זאת, 

 . )Fazio, Medica, Cravana, & Ferlazzo, 2015(קשורים למיסוך תחושת הכאב בעת חליבה 

בשל תחלואת נוחות או כאב  חוסרעל  להצביעכמו כן, התנהגות הפרה גם היא מעידה על שינוי במצבה אשר יכול 

עטין ה גורמת לכאב, אך כן ניתן לטעות שדלקת קלינית העטין. לכן, בשלב הנוכחי לא ניתן לאשש כי חליבה כשלעצמ

אשר יכולים להעיד על עלייה  ,התנהגותבקלינית, במדדים ביוכימיים ו-בעלת ביטוי שונה מדלקת כרונית ותת

 בתחושת הכאב שחווה הפרה.
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