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 תקציר 

 hepaticמוגבלת על ידי נפח מילוי הכרס, אולם לפי תיאורית קובל כי צריכת המזון בפרות לחלב מ

oxidation  (HOT אין זה המקרה בראשית התחלובה. בתקופה זו בה צריכת המזון נמוכה ומאזן ,)

מציעה כי צריכת המזון קשורה בעיקר למנגנונים אנרגטיים בכבד, בעיקר חימצון   HOTהאנרגיה שלילי, 

בניגוד לגלוקוז שלא עובר מטאבוליזם בכבד הפרה, פרוקטוז עובר של מטאבוליטים במעגל קרבס. 

ע"י קשירת פוספטים הדרושים ליצירתו.  בניסוי  ATPמטאבוליזם מהיר, בתהליך זה הוא מעכב יצירת 

וגולרי( לפרות בתחילת התחלובה לזמן קצר ’שפורסם לאחרונה בו פרוקטוז ניתן )באינפוזיה דרך הוריד הג

והגדיל את צריכת המזון במהירות. לאור זאת הוצע כי גם לקצב  ATPמנע יצירת  שעתיים(, הוא-)שעה

 בתחילת התחלובה. וייצור החלב השפעה על צריכת המזון  ATPיצירת ה

וצריכת המזון בפרות לחלב. בנוסף,  ATPככל הידוע לנו, עד כה לא ברור מהם המנגנונים שקושרים בין 

נה של פרות בתחילת התחלובה סוכרים )כמו פרוקטוז, או סורביטול לא ברור האם ניתן להוסיף למנות ההז

 ובכך יעלו את צריכת המזון גם לטווחים ארוכים יותר.  ATPשהופך לפרוקטוז בכבד( שימנעו בניית 

בדגימות כבד שנלקחו בניסוי  נולצריכת מזון השתמש ATPבכדי לבדוק מהם המנגנונים שקושרים בין 

ת קצרות טווח )שעה עד שעתיים( של פרוקטוז או גלוקוז + פוספט/מלח לפרות קודם בו ניתנו אינפוזיו

ממעגל קרבס נבחרים : תכולת מטאבוליטים -בתחילת התחלובה. דגימות הכבד עברו אנליזה ל

, ATP,  ביטוי גנים הקשורים למטבוליזם של Mass-specעל ידי  ATPומטאבוליטים של יצירת/פירוק 

. תוצאות מראות שיש השפעה שלילית לעירוי real-time PCRס בכבד ע"י גלוקונאוגנזה ומעגל קרב

פרוקטוז על ביטוי חלק מהאנזימים שמעורבים במעגל קרבס וגלוקונאוגנזה בכבד. כמו כן, נבדקו ריכוזי 

 ד' של אינפוזיה והתוצאות תומכות במסקנות הנ"ל. 60מטבוליטים ברקמות לאחר 

וייצור החלב בתחילת הלקטציה לצריכת מזון  ATPשקושרים בין  בכדי לבדוק מהם המנגנוניםבנוסף, 

ביצענו ניסוי בעיזים חולבות על מנת לברר הקשר הנ"ל. שאלת המחקר היתה האם מתן סוכרים כהליים 
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ובכך יעודדו צריכת  ATPיצירת  יעקבו/שימנעו, למנת ההזנה של מעלי גרה לאחר ההמלטהכמו סורביטול 

עיזים )כמודל ויגדילו תנובות החלב. ביצענו ניסוי ב אנרגיה השלילי בתקופה זומזון ויצמצמו את מאזן ה

כללו תוספת בתחלובה. כאשר הטיפולים  12ועד שבוע בוע הראשון לאחר ההמלטה משלפרות לחלב( 

כל תקופת הניסוי לעומת קבוצת משך הנצרך בהיבש  מהחומר 5%בשיעור של סורביטול למנת ההזנה 

הלך הניסוי נלקחו שתי ביופסיות מהכבד לאחר שבועיים וששה שבועות בתחלובה . במ(n=12)ביקורת 

למדידת ביטוי גנים רלווטנים המעורבים במעגל יצירת גלוקוז בכבד. תוצאות הניסוי הראו שתוספת של 

--OH-ו NEFA ,BUNסורביטול במנת עיזים הגדילה את יצור החלב ומרכיביו. מטבוליטים בדם כמו 

butyrate ו על שתוסף הסורביטול הביא ליצרית אנרגיה זמינה בכבד להגברת מסלולים אנבוליים הן רמז

דרך יצור מוגבר של פרופיונאט בכרס והן על ידי הגברת סינתזה של גלוקוז בכבד באופן עקיף על ידי 

בתאי הכבד  ATPאצירת פוספאט אנאורגני בתאי הכבד. ביטוי גנים שמעורבים בתהליכי סינתזה של 

 .HOT-ם רמזו ותמכו בתאוריית החלק

Abstract 

It is accepted that the feed intake in dairy cows is limited by the filling effect of the rumen, 

however according to the hepatic oxidation theory (HOT), this is not the case at the onset of 

lactation. When feed consumption is low and energy balance is negative, HOT suggests that feed 

intake is mainly affected by energy mechanisms at the liver, mainly oxidation of metabolites in 

the Krebs cycle. In contrast to glucose that is not metabolized in the cow's liver, fructose is 

metabolized rapidly and inhibits the formation of ATP by binding phosphates necessary for its 

production. By this, it prevented the formation of ATP and increase feed intake rapidly. In light 

of this it was suggested that the rate of ATP generation also had an effect on feed intake and milk 

production at the transition period of dairy cows. 

To the best of our knowledge, so far it is not clear what the mechanisms are that link ATP to feed 

intake in dairy cows. In addition, it is not clear whether sugars (such as fructose, or sorbitol that 

is converted to fructose in the liver) can be added to the feeding rations of dairy, which will 

prevent the build-up of ATP and thus increase feed intake for longer periods. 

To test the mechanisms that link ATP to feed intake we used liver samples taken from a previous 

experiment in which short-term infusions (one to two hours) of fructose or glucose + phosphate 

/ salt were given to cows at the beginning of the lactation. Liver samples were analyzed for: 
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Content of selected metabolites from the Krebs cycle and metabolites of ATP formation / 

degradation by Mass-Spec, expression of genes associated with ATP metabolism, 

gluconeogenesis and Krebs cycle in the liver by real-time PCR. Moreover, concentration of 

selected metabolites on liver tissue samples  after 60 min of infusion were measured. Results 

show that there is a negative effect of fructose infusion on the expression of some of the enzymes 

involved in the Krebs cycle and gluconeogenesis in the liver. Metabolites concentration support 

the above conclusion.  

In order to test the mechanisms that link ATP to feed consumption and milk production at the 

beginning of the lactation, we performed an experiment on dairy goats. Dairy goats were used 

(as a model for cows) from the first until week 12 in lactation (n = 12). Treatment ration included 

the addition of sorbitol at  5% of the dry matter consumed during the entire trial period. During 

the experiment, two biopsies were taken from the liver after two weeks and six weeks in 

emulsion to measure the expression of relevant genes involved in the cycle of glucose production 

in the liver. The results of the experiment showed that the addition of sorbitol in a goat portion 

increased the milk production and its components. Blood metabolites such as NEFA, BUN, and -

OH-butyrate have suggested that the sorbitol supplement induced the production of available 

energy in the liver to increase anabolic pathways both through increased production of gut 

propionate and by indirectly increasing liver glucose synthesis by sequestering inorganic 

phosphate in liver cells. Expression of genes involved in ATP synthesis processes in liver cells 

partly supported the HOT theory. 
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  מבוא

 Ingvartsen and) הינה מורכבת מאוד וכוללת מנגנונים שונים בפרות לחלבקרת צריכת המזון ב

Andersen, 2000; Allen, 2014 )מקובל  ;גנונים הללו משתנה במהלך התחלובה. בנוסף, האיזון בין המנ

, אולם (Allen, 1996) כי מילוי הרומן הינו המרכיב הדומיננטי שמגביל את צריכת המזון ברוב התחלובה

ההמלטה כאשר צריכת המזון הינה  מילוי הרומן ככל הנראה איננו משמעותי בשבועות הראשונים לאחר

צריכת המזון נמוכה ומאזן האנרגיה של הפרות שלילי. בשנים האחרונות מתגבשת ההנחה כי בשלב זה 

נשלטת בעיקר על ידי מנגנונים שקשורים למאזן האנרגטי בכבד, בעיקר תהליכי חימצון של מטאבוליטים 

., Allen et al., 2009 ;Schäff et al., 2012; Derno et al., 2013; Martineau et al) במעגל קרבס

 hepatic oxidation theory  (HOT .). תיאוריה זו נקראת ( 2016

, פרוקטוז Stangassinger and Giesecke, 1986) ) בניגוד לגלוקוז שאיננו עובר מטאבוליזם בכבד בקר

תוך זמן  רבס( או חומצות שומן.עובר תהליכים מטאבוליים בכבד שסופם ביצירת גלוקוז, אנרגיה )במעגל ק

 .(Kjerulf-Jensen, 1942) פוספט-1-פרוקטוז נקשר לפוספט ליצירת פרוקטוז ,קצר מאוד מכניסתו לכבד

 dihydroxyacetone ו פוספט-glyceraldehydes 3 -פוספט מומר לדי-1,6-בשלב הבא פרוקטוז

phosphateלוקח זמן רב יותרמגביל, כלומר  , אולם שלב (Kjerulf-Jensen, 1942) לאור זאת, כאשר .

פוספט, ריכוז הפוספטים -1-כמות גדולה של פרוקטוז נכנסת לכבד חלק גדול ממנו נשאר בצורת פרוקטוז

וקודם לכן  ADPמ ATPהזמינים למטאבוליזם בכבד יורד משמעותית וכתוצאה מכך נפגע תהליך יצירת 

AMP (Woods et al., 1970; Morris et al., 1978; Abdelmalek et al., 2012)סורביטול הינו סוכר .-

 ;Blakley, 1951) לפרוקטוז באופן דומה ATPשהופך לפרוקטוז בכבד בקר, כך שצפוי להשפיע על  כהלי

Shaw, 1974; Mayes, 1993). 

על צריכת המזון  משפיעריכוזו ו ATPיצירת  בנוסף לחימצון במעגל קרבס, גם קצבבתיים ידוע כי בחד קי

קושר פוספטים ובכך כאמור שר עכברים קיבלו תוספת של פרוקטוז )או אנלוגים של פרוקטוז( שכך שכא

 ;Tordoff et al., 1988; Rawson et al., 1994) , נרשמה עליה מהירה בצריכת המזון ATPמונע יצירת

Rawson and Friedman, 1994; Koch et al., 1998)עבודה שפורסמה לאחרונה על דומה לכך, ב. ב

של  עירויקיבלו  לאחר ההמלטה פרות באוניברסיטת מישיגן סטייט, מייקל אלן וד"ר רוני יעיר ’ידי פרופ

נעלמה  תמיסת פרוקטוז והראו עליה מהירה בצריכת המזון שלהן, מצד שני כאשר פוספט הוסף לתמיסה

דשיים לאחר כאשר בוצע ניסוי דומה בפרות כחו(. Yair and Allen, 2017) ההשפעה על צריכת המזון

המחברים הסיקו כי גם  (.Yair and Allen, 2017) פרוקטוז לא השפיע כלל על צריכת המזון, ההמלטה

  משפיע על צריכת המזון, אולם רק בשבועות הראשונים לאחר ההמלטה. ATPבמעלי גרה ריכוז ה
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 העלו מספר שאלות המשך: ( Yair and Allen, 2017)דה זו ותוצאות עב

 ים שקושרים בין מהם המנגנונATP  וצריכת מזון? ייתכן כי בדיקת השינויים בפרופיל ביטוי הגנים

 ATPלאחר מתן פרוקטוז תאפשר לזהות מנגנונים מטאבוליים ואחרים שהושפעו מירידה ברמת ה

 וצריכת מזון.  ATPואף להציע מנגנונים פוטנציאלים שקושרים בין 

 האם מתן ארוך טווח של סוכרים שימנעו יצירת ATP  עדיין ישפיע על צריכת המזון? בעבודה זו

פרוקטוז ניתן לתקופה קצרה ביותר )שעה עד שעתיים( מתוך חשש כי מתן לטווח ארוך יגרום 

כאשר הועלתה ההשערה שפירוק כזה יפעיל מנגנונים מטאבוליים  IMP -עד ל ATPלפירוק רב של 

טווח יש צורך לתת ריכוז נמוך יותר בכדי  אחרים, אולם השערה זו לא נבדקה. ייתכן כי בניסוי ארוך

 .ATPלמנוע פירוק נרחב מדי של 

  האם ניתן להוסיף סוכרים שימנעו יצירתATP  הזנה בכדי להגדיל את צריכת המזון? מדובר במנות

 ,.Allen et al) בעיקר על תחילת התחלובה, בשלב בו צריכת המזון נמוכה והמאזן האנרגטי שלילי

כך שסביר כי הוספה  (Golder et al., 2012) בכרס מהירה "כ עובר פרמנטציה. פרוקטוז בד(2009

שלו למנת ההזנה לא תשפיע משמעותית על צריכת המזון. סורביטול היננו סוכר שהופך לפרוקטוז 

. (Geay et al., 1992) מהסורביטול חומק מפרמנטציה בכרס 5-10%בכבד ומחקרים הראו כי 

 ATPיטול למנת ההזנה של פרות לאחר ההמלטה תוריד את ריכוז הייתכן אם כן כי הוספת סורב

כמו כן, אינדיקציה שסוכרים כמו סורביטול או  בכבד ותגדיל את צריכת המזון בשלב קריטי זה.

פרוקטוז מגדילים את צריכת המזון תעודד מחקר יישומי לפיתוח סוכרים מוגני פירוק בכרס שיוכלו 

 אשית התחלובה על מנת להגדיל את צריכת המזון שלהן.לשמש כתוסף מזון יעיל לפרות בר

וצריכת המזון כמו גם על   ATPתוכנית זו כוללת ניסויים שיכולים לספק מידע על המנגנונים שקושרים בין 

ידע על על צריכת המזון. בנוסף לשיפור ה ATPהשפעה ארוכת טווח של הזנה בסוכרים מעכבי יצירת 

ת מנות הזנה שיגדילו את ית מזון, תוצאות מתוכנית זו יכולות לעזור בבניקשר בין יצירת אנרגיה וצריכה

ותופעות הלוואי הנובעות ממנו צריכת המזון בתחילת התחלובה ובכך יצמצמו את מאזן האנרגיה השלילי 

 בתקופה זו.)למשל קטוזיס( 

 מטרות המחקר

ון בתגובה לירידה הבנת השינויים המטאבוליים והמנגנונים המובילים לעליה בצריכת המז  .1

  .ATPבריכוז 
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למנת ההזנה על צריכת המזון בתחילת  ATPשל הוספת סוכרים מונעי יצירת  בדיקת ההשפעה .2

תוצאות מחקר זה יכולות לעזור לפתח מוצרים שיובילו להגדלת צריכת המזון בפרות  תחלובה.

 לחלב, בעיקר בשלב הקריטי של השבועות הראשונים לאחר ההמלטה.

 תהליכי ושיטות עבודה ומרים,ח

 אשונההמחקר והניסויים בשנה ריאור ת

 הבנת השינויים במטאבוליזם בכבד בתגובה למתן פרוקטוז

בחלק זה נשתמש בדגימות כבד שנלקחו מניסוי שבוצע באוניברסיטת מישיגן סטייט )והוזכר קודם לכן 

פרות בשלושת השבועות הראשונים לאחר ההמלטה  4הניסוי כלל  (. Yair and Allen, 2017 ;בהצעה זו

הפרות קיבלו למשך שעה בכל יום אינפוזיה של  עם מבנה פקטוריאלי. (4X4ניסוי של ריבוע לטיני )במבנה 

כך שנוצרו  פרוקטוז או גלוקוז )משמש כביקורת לפרוקטוז כיוון שלא עובר מטאבוליזם בכבד( + פוספט/מלח

רוקטוז העלה את טיפולים: פרוקטוז+פוספט, פרוקטוז+מלח, גלוקוז+פוספט  וגלוקוז+מלח. נמצא כי פ 4

בכל יום נלקחו ביופסיות כבד לפני תחילת  צריכת המזון ואילו פוספט מנע את העליה בצריכת המזון.

מ"ג בכל דגימה(. דוגמאות אלו  100-200דקות לאחר תחילת האינפוזיה )כ 60דקות ו 30האינפוזיה ו

כנית המקורית אנליזה בת לפקולטה לחקלאות ברחובות.נשלחו מאוניברסיטת מישיגן סטייט בארה"ב 

היתה אמורה להתבצע על כל הדוגמאות. לאור צמצום נרחב  (next generation)מלאה של ביטוי גנומי 

של התקציב הצלחנו לבצע ביטוי של גנים מובחרים ומספר מטבוליטים שמעורבים במעגל קרבס 

ד' מהטיפול בגלל  60וגלוקונאוגנזה. האנליזה של מטבוליטים נעשתה רק על דוגמאות שנלקחו לאחר 

 אילוצים תקציבים. 

 דגימות הכבד עברו אנליזה ל:

ביחידה  Mass-spec( על ידי oxaloacetate -ו Acetyl-CoA כמו תכולת מטאבוליטים ממעגל קרבס )

בדיקת ביטוי  Kind et al. (2009.)לציוד בין מחלקתי בפקולטה לחקלאות בדומה לשיטות שתוארו על ידי 

בדומה  real-time PCR, גלוקונאוגנזה ומעגל קרבס בכבד ע"י ATPמטבוליזם של גנים הקשורים ל

 Yadgary et al. (2011:)ל

a. α-ketoglutarate dehydrogenase – .מעורב במעגל קרבס 

b. PEPCK –  בצורתו המיטוכונדריאלית וציטוזולית הוא חלק מתהליך

 ה בתהליך זה.הגלוקונאוגנזה ולכן שינויים בו יכולים להעיד על עליה/יריד

c. Atp5b-  חלק מקופמלקסATP synthase .המיטוכונדריאלי 
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d. Fructokinase -  אוketohexokinase  פוספורלציה  תראקצייאנזים היפטי מזרז

 . ATPפוספט וניצול -1-של פרוקטוז ליצירת פרוקטוז

 השלישיתו ההשנייבשנה והניסויים  המחקר תיאור

למנת ההזנה על צריכת  ATPמונעי יצירת טול/פרוקטוז( )סורביבדיקת ההשפעה של הוספת סוכרים 

 המזון בתחילת תחלובה

בגלל צמצום התקציב נאלצנו להסתפק  .ביצענו ניסוי עם עיזים חולבותוהשלישית השנה השניה במהלך 

כולל ביופסיות כבד )ראה המשך(, הניסוי .  ביצענו את בשני טיפולים: בקורת לעומת תוספת סורביטול במנה

בפלזמה.  אנליזה נבחרים ים ריכוז מטבוליטו אחרי צריכת מזון קבוצתית, תנובות חלב ומרכיביו, עקבנ

 בשנה ג'. הבוצע)בהתאם לשנה א'( גנומית 

 תיאור קצר של מהלך הניסוי:

בדיר המטבולי של . הניסוי בוצע (AG-15446)כל הניסויים אושרו על ידי הוועדה האתית המוסדית 

נבחרו מעדר העיזים בדיר  (n=6זאנן )מהמלטה שניה ושלישית; י קבוצות של עיזי הפקולטה לחקלאות. שת

על בסיס ח"י בהתאם  5%לשתי קבוצות: ביקרות וסורביטול )מיד לאחר ההמלטה וחולקו באופן רנדומאלי 

ח"י( ביחד עם תערובת חולבות  65%העיזים קיבלו מנה המורכבת מבליל רטוב ). לצריכת המזון בפעול(

את הצרכים המטבוליים לייצור חלב. השאריות נמדדו בכל בוקר על מנת להבטיח אספקה חופשית לספק 

 5%שאריות על בסיס ח"י( ובנוסף קביעת צריכת המנה אפשרה הבטחת אספקת  10%של הצרכים )

 שהותאמה לפי הצריכה היומית.סורביטול 

אמצעות מגי החלב של צח"מ אפיקים ( ותנובת החלב נמדדה ב1900-ו 0700העיזים נחלבו פעמיים ביום )

(Free flow, Afigoat system, Affickim, Israel) דוגמאות חלב נלקחו משתי החליבות פעם בשבוע .

מ"צ עד לשליחה למעבדה המרכזית בקיסריה לאנליזה של רכיבי החלב.  4-ונשמרו עם חומר משמר ב

מווריד הצוואר על בסיס שבועי לתוך ימים בתחלובה. דם נדגם  120מעקב אחרי תנובות החלב נמשך 

 גלוקוז, ,(BUN)שתנן מבחנות עם חומר נוגד קרישה. הפלזמה הופרדה ונשמרה בהקפאה לאנליזה של 

NEFA ו--hydroxybutyrate .ובה באמצעות ביופסיה דוגמאות כבד נגדמו בשבוע השני ושישי בתחל

רה כמות שהוא בחנקן נוזלי ולאחר מכן בלפרוסקופיה. דוגמאות הכבד חולקו לשני חלקים: האחת נשמ

 מ"צ.  4-ב RNAמ"צ והאחרת נשמרה בתמיסת לשמירת  -80-נשמר ב

 ניתוח סטטיסטי

 complete randomized block designניתוח סטטיסטי של תנובות החלב ורכיביו בוצע בהתאם למודל 

with repeated measurements  ـבאמצעות תכנתJMP Pro (version 13.0.1; SAS institute Inc., 
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Cary, NC, 1998-2014) הפרדת ממוצעים בוצעה במבין טוקי המחמיר ברמת מובהקות של .P< 0.05 .

  . SEMעם  LSM-ממוצעים מוצגים כ

  תוצאות

 שבוצעו על דוגמאות כבד שנלקחו בניסוי באוניברסיטת מישיגן סטייט ותאנליז

בטיפולים השונים כאשר התוצאות הושוו  IMP-ו ATPשל ריכוז על הביופסיות של הפרות ביצענו אנליזה 

 )ממ"ל/גר' רקמה(  IMP-ו  ATP-מתאר את התוצאות של ריכוזי ה 1לזמן אפס. איור מס' 

בכבד בפרות שקיבלו עירויים של  ATP. תוצאות ראשוניות של אנליזה לריכוז מטאבוליטים של 1איור 

( לפני תחילת B) IMP-( וA) ATP-פוספט. ההפרש בין ריכוז ה פרוקטוז או גלוקוז עם או בלי תוספת של

 דקות של עירוי. 60העירוי ולאחר 

 

b-a הבדלים בין טיפולים נחשבים מובהקים כאשרP<0.05. 

 

ברקמת הכבד )לא  ATPניתן לראות שעירוי של פרוקטוז גרמה להפרש שלילי בריכוז של  1מאיור מס' 

ים שההפרש היחסי לזמן אפס היה קרוב לאפס ואף חיובי בחלק מובהק סטטיסטי( לעומת שאר הטיפול

 (P< 0.05)ד' עירוי של פרוקטוז היה גבוהה  60בכבד של פרות לאחר  IMPמהטיפולים. מאידך, ריכוזי 

הריכוזים היו שליליים בדומה לטיפול הביקורת  Piבאופן יחסי לנקודת ההתחלה. בטיפול עם תופסת עירוי 

  .Piמלח או של גלוקוז עם תמיסת 
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ד'. מהתוצאות המוצגות בטבלה  60כאמור בגלל אילוצים תקציביים ביצענו אנליזה רק על הביופסיות לאחר 

פרות היתה גבוהה מאד במונחים אבסולוטיים של הריכוזים ולפחות המצב  ניתן לראות שהשונות בין 1מס' 

מחייב אנליזות של זמן אפס על מנת לנרמל את המספרים. למרות האמור לעיל, ניתן להבחין שעירוי 

פרוקטוז הביא לעליה בריכוז ציטרט ומלאט, שני מטבוליטים מרכזיים בתהליך הגלוקונאוגנזה שכמובן תלוי 

 זימטי מתאים. גם במערך אנ

  מוצגים תוצאות של ביטוי גנים נבחרים המעורבים בתהליך יצור אנרגיה תוך תאים או יצור 1טבלה מס' 

 סובסטרטים להפקת אנרגיה והשתלבות בתהליך הגלוקונאוגנזה. 

 

 Real timeהווה הבסיס לנרמול התוצאות של  0ביטוי הגנים בוצע לכל הביופסיות בזמנים השונים וזמן 

PCR.  ניתן לראות שעירוי של פרוקטוז הביא לירידה בבטוי הגןKD  בהשוואה לעירוי של גלוקוז  60לאחר

הושפעו בדקה  Fructokinase-ו  PEPCK ATPase(5b). ביטוי שלושת הגנים Piללא השפעה של עירוי 

 . (2)טבלה מס'  מעירוי פרוקטוז וביטויים דוכא 60-ה

 

 דקות של עירוי. 60ברקמות כבד של פרות לאחר  (ppm). ריכוז מטבוליטים נבחרים 1טבלה מס' 

Metabolite ppm Time 
(min) 

Fructose Clucose  P-Value 

 60 Cl Pi Cl Pi SEM F/G Cl/Pi F x Pi 

Citric acid  131.5 88.7 123.9 87.6 74.4 NS NS NS 
Alpha ketoglutrate  28.4 19.7 15.1 22.9 16.1 NS NS NS 
Malic acid  107.9 47.8 68.7 61.0 40.9 NS NS NS 
Succinic acid  85.9 83.8 67.4 95.9 52.9 NS NS NS 

 ורים למטאבוליזם של אנרגיה בכבד בטיפולים השונים*.. תוצאות ביטוי גנים שקש2מס'  טבלה
Metabolite ppm Time 

(min) 

Fructose Clucose  P-Value 

  Cl Pi Cl Pi SEM F/G Cl/Pi F x Pi 

KD 30 0.81 1.31 1.13 1.12 0.81 NS NS NS 
 60 0.43 0.42 0.67 1.5 0.51 0.03 0.14 0.14 
PEPCK 30 3.52 9.11 11.66 7.63 6.36 NS NS NS 
 60 4.06 2.99 6.53 9.73 6.16 0.17 NS NS 
ATP5b 30 1.83 2.74 1.88 2.74 0.97 NS 0.13 NS 
 60 1.13 0.93 1.17 2.2 0.67 0.08 NS 0.10 
Fructokinase 30 2.03 2.58 4.3 2.62 1.41 0.160 NS NS 
 60 1.76 1.39 1.92 4.08 1.43 0.08 NS 0.11 

 RPS9לפי ביטוי הגנים לפני תחילת העירוי ותוצאות גן הרפרנס *התוצאות מנורמלות 



11 
 

למנת ההזנה על צריכת המזון  ATPמונעי יצירת )סורביטול/פרוקטוז( וכרים השפעה של הוספת ס

 בעיזים. בתחילת תחלובה

 כת מזוןירצתנובות חלב ו

עיקר המזון הגס במנה היה מתחמיץ  )בליל ותערובת(. 3הרכב המנה של העיזים מתואר בטבלה מס' 

לאחר חישוב צריכת המזון ושחת חיטה בבליל. הסורביטול עורבב מידי בוקר באופן מדויק בבליל שהוגש 

התערובת חולקה במכון חליבה בזמן   לשאריות )על בסיס ח"י(. 5%המדויקת ליום שעבר עם תוספת של 

גר'/ליום לעז  1600החליבה. צריכת התערובת היתה דומה בין שתי קבוצות הטיפול והממוצע היומי היה 

וחושבה בהתאם לצריכה הקבוצתית על  1לתקופת הניסוי. צריכת הבליל כמות שהוא מתוארת בגרף מס' 

בסיס יומי. מכיוון שצריכת המזון הנה קבוצתית לא ניתן לבצע ניתוח סטטיסטי מתאים מאידך, ביצענו מבחן 

T  להשוואת צריכות המזון בין שתי הקבוצות )ממוצע שבועי( לתקופת הניסוי. הצריכה הממוצעת של הבליל

ום בקבוצת הביקורת ואילו בקבוצת הסורביטול הממוצע היה ג"ר/עז/לי 1174)בח"י( לכל התקופה היתה 

 גר'/יום.  1124

Table 3. Total mixed ration (TMR) and pellets composition of sheep (expressed as 
%DM)  
         Feeds TMR Pellets  

Corn grains 13.9 10.4 
Wheat bran 19.6 1.7 
Gluten feed  5.3 
Barley grain  11.4 
Soybean meal  31.2 
Sunflower meal 9.5 6.1 
Wheat grain  11.3 
Dried Distillers’ Grains (DDGs)  7.0 
Vegetable oil  1.2 
Grass hay 15.1  
Wheat silage 11.3  
Wheat straw 15.8  
Citrus pulps 2.5  
Soybean hulls 9.5 0.9 
Lime stone 1.3 5.0 
Salt 0.5 5.0 
NH4Cl  0.5 
Na bicarbonate  1.0 
Cu sulfate 0.02  
Vitamin mix*  0.9 1.9 

        Composition,    
Moisture, % 37.1 10.4 
Crude protein, % 12.5 26.0 
Crude fat, % 2.76 3.63 
ME, Mcal/ kg DM 2.30 2.70 
NDF, % 48.2 16.6 
Ca, % 0.85 2.30 
P, % 0.46 0.48 
Cu, % 0.49 0.51 
Vit A, IU 5,862 14,000 
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מתאר התנהגות אכילה  1לא נראתה מגמה או נטיה להבדלים בין שתי הקבוצות. גרף מס'  Tבמבחן 

קבוצתית וניתן להבחין ששתי קבוצות הטיפול התנהגו בהתאם למצופה כאשר צריכת המזון לקראת השבוע 

ניתן להבחין . היצרנותבהתאם לדרישות המטבוליות של  עד ולהתייצבותשישי עולה בקצב מתון -החמישי

מהתנהגות האכילה שעד השבוע הרביעי צריכת המזון הכללית של העיזים לא סיפקה את הצרכים 

)מאזן אנרגיה שלילי(. צריכת המזון התזונתיים בהתאם להתנהגות אכילה הידועה בתקופת המעבר 

רכזית כאשר גורמים רבים כולל גורמי סביבה, זמינות וטיב המזון, מבוקרת על ידי מערכת העצבים המ

מכתיבים התנהגות הורמונים ומטבוליטים במחזור הדם וכמובן גורמים פיזיים ופיזיולוגיים במערכת העיכול 

בנוסף להנ"ל, כאמור המצב הפיזיולוגי של בעל החיים משפיע גם כן על . (Sartin et al., 2011)אכילה 

 חמצוןמטבוליטים ברקמות פריפריאליות במיוחד  חמצוןצריכת המזון )תקופת המעבר, למשל( ורמת 

 ,Scharrer and Langhans, 1986, Friedman et al., 1999)בכבד, מעי ושריר שלד שומנים 

Langhans et al., 2011) . בנוסף לחמצון שומנים, גליקוליזה בכבד ובשריר שלד מאותתת באמצעות

 Friedman and Tordoff, 1986, Del)נוירונים אוטונומיים למוח על הפסקת אכילה ובקרת צריכת מזון 

Prete et al., 2004) . 

לכל אורך הניסוי. ממוצע  (P< 0.048)הממוצעת  תוספת של סורביטול במנה גרמה לעליה בתנובות החלב

קרות בקבוצת הבק"ג/יום/עז  2396.7-אה לק"ג/יום/עז בקבוצת הטיפול בהשוו 2967.1יצור החלב היה 

 (P< 0.06)תוספת סורביטול במנה נטתה להורדה בתנובת חלבון החלב (. 2וגרף מס'  4מס'  )טבלה

הממוצעת לכל התקופה מאידך, התוסף לא השפיע על תנובות השומן והלקטוז. בנוסף להבדלים בתנובות 

השבועי בקבוצת הסורביטול נמדד בשבוע השביעי ייצור החלב  ממוצעת לכל תקופת הניסוי, שיאהחלב ה

 ב(. תנובות חלבון ולקטוז החל2לתחלובה ואילו בביקורת שיא התנובה נרשם בשבוע השמיני )גרף מס' 
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( מאידך, החל משבוע שלישי ועד השישי 3הראו התנהגות דומה בשבועיים הראשונים לניסוי )גרף מס' 

סורביטול בהשוואה טיפול הב (P< 0.05)גבוהים באופן מובהק בניסוי תנובות חלבון, שומן ולקטוז היו 

 לבקרות. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 2. Daily milk yield (g/d) in postpartum period for diary goats supplemented with Sorbitol (blue line) 

and control (red line; P< 0.05 for treatment; P<0.0001 for weeks postpartum).  

Table 4. Milk and milk components  yield (Protein, Fat and lactose) measured in multiparous Saanen dairy goats 

non-supplemented control or sorbitol supplemented during postpartum period 

  
SORBITOL CONTROL 

  
Significance, P-value 

VARIABLES     
 

TRT WK TRT*WK 

Milk yield(g/d) 2967.1 2396.7   0.05 <.0001 0.59 

Protein(g/d) 31.2 32.8   0.06 <.0001 0.99 

Fat (g/d) 38.7 34.6   0.16 <.0001 0.29 

lactose (g/d) 45.3 46.2   0.36 <.0001 0.65 
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 ריכוז מטבוליטים בדם

 206.3uEq/L) בהשוואה לקבוצת הביקורת NEFAשל לעזים בתוספת סורביטול היה ריכוז גבוה יותר 

בריכוז (. עם זאת, לא היו הבדלים משמעותיים בין הטיפולים 5, טבלה 146.3uEq/L ;P< 0.002 לעומת

מ"ג/   72.9לעומת  71.6לוקוז )( והן בגmmol/l 0.48לעומת  mmol/l 0.59בוטיראט )-הידרוקסי-בטאשל 

 (.5 טבלהד"ל; 

 

Table 5. Plasma metabolites (BHBA, NEFA and Glucose) measured in multiparous Saanen dairy goats 
administered control or sorbitol during postpartum period  

   

Variables  

SORBITOL  
 

   

CONTROL  
 

        

Significance, P-value   

TRT  WK  TRT*WK  

BHBA (mmol/l)  0.59 
 

0.48 0.27 0.66 0.75 

Glucose (mg/dl)  71.6 
 

72.9 0.75 0.29 0.55 

NEFA (uEq/L)  206.3 
 

146.3 0.002 0.19 0.21 

BHBA = Beta-hydroxybutyrate, NEFA = Non-esterified fatty acids, TRT = Treatment, WK = Week, 
TRT*WK = Interaction effect. 
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מתאר ריכוזי  4גרף מס' 

המטבוליטים בדם של עיזים. 

למרות הנטיה הברורה של 

 -שינויים בריכוזי הגלוקוז וה

BHBA  לאורך התחלובה לא

 נמצאו הבדלים מובהקים.

 

 

 

 

  (MUN)ובחלב  (BUN)ריכוז חנקן אוריה בדם 

 23.6mg/dlקבוצת סורביטול בהשוואה לקבוצת הביקורת )בלרדת  ו( נטBUNחנקן וריאה בדם )ריכוזי 

היה מנוך יותר בטיפול הסורביטול בהשוואה  MUN-ואילו ה (6מס'  בלהט 28.9mg/dl ;P< 0.069 לעומת

מדדים ולרוב טיפול הסורביטול לאורך תקופת הניסוי לטיפול הביקורת. לזמן היתה השפעה על שני ה

 BUNהשפעת אינטראקציה בריכוזי  (.5הריכוזים היו נמוכים יותר בהשוורה לטיפול הביקורת )גרף מס' 

 .הבקרותכנראה התקיימה בגלל השבוע השישי בניסוי בטיפול הסורביטול שהריכוזים השתוו לקבוצת 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6. Urea nitrogen and milk urea nitrogen measured in multiparous 

saanen dairy goats administered control or sorbitol during postpartum 
period. 

  Significance, P-value 

VARIABLES    SORBITOL CONTROL TRT WK TRT*WK 

BUN (mg/dl)  23.61 28.87 0.069 0.0028 0.0071 

MUN (mg/dl)  17.56 21.76 0.0154 0.0019 0.6139 

BUN = Blood urea nitrogen, MUN = Milk urea nitrogen, TRT = Treatment, WK = 

Week and TRT*WK = Interaction effect. 

  
Figure 4.  (A) BHBA, (B) NEFA (P = 0.002 for treatment) and (C) Glucose 

concentrations measured in multiparous saanen dairy goats 

administered control or sorbitol during postpartum period. No treatment 

by week interaction (P> 0.05).  
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מאותן עיזים על מנת ליצור קורלציה בין שני המדדים  BUN-ו NUMתוצאות של  ניצלנו את ההזדמנות שיש

ולא  (R=0.005). קבוע הקורלציה היה נמוך מאד BUNליצרית משוואת חיזוי כאשר המשתנה התלוי הנו 

מנבאים את ריכוזי  NUMהיה שום מתאם לינארי בין שני המשתנים בניגוד למקובל בפרות חלב שריכוזי 

BUN ם לינארי. עם מתא 

 ביטוי גנים ברקמת הכבד 

 - Alphaketoglutarate-dehydrogenase-ו Fructokinase, ATP5b, PEPCK - שתוכננוכל הגנים  

ו ביופסיה בכבד בשבוע השני עברבשני הטיפולים העיזים כל . י ביטוי ברקמת כבד העז לאחרבאו ליד

-Alpha)דהידרוגנאז -קטוגלוטרט-ם של אלפא. הטיפול אכן השפיע על ביטוי הגניההמלטהלאחר  יוהשיש

KGDH) P< 0.02 חסי  יביטוי  (.7מס' ; טבלהAlpha-KGDH  בסורביטול בהשוואה היה נמוך יותר בטיפול

 Pעם זאת, לא היו הבדלים מובהקים ) (.6 גרף; 7 )טבלה ההמלטהלקבוצת הביקורת בתקופה שלאחר 

( בין הטיפולים. מאידך, 7 גרף; 7   )טבלה Fructokinase -ו ATP5b, PEPCK( בביטוי היחסי של 0.05 <

היה גבוה יותר בשבוע השישי בהשוואה לשבוע השני לאחר  Alpha-KGDH, ATP5bשל ביטוי הגנים 

 היה דומה בין הטיפולים ובשבועות השונים לאחר ההמלטה. PEPCK-ביטוי הגן ל ההמלטה. 

 

 

 

Figure 5A. Plasma urea nitrogen measured in 

multiparous Saanen dairy goats administered control 
or sorbitol during postpartum period  

 

Figure 5B. Milk  urea nitrogen measured in multiparous 

Saanen dairy goats administered control or sorbitol 

during postpartum period. 
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Table 7.  Metabolic energetic gene expression measured in multiparous saanen dairy 
goats administered control or sorbitol during postpartum period.   

 

 SORBITOL CONTROL  TRT WEEK TRT*WK 

Fructokinase  1.68 1.46  0.44 0.005 0.76 

ATP5b  1.68 1.46  0.44 0.005 0.76 

PEPCK  
0.92 1.06  0.38 0.78 0.78 

α-KGDH  0.58 1.14  0.002 0.59 0.71 

α-KGDH = Alpha-ketoglutarate hydrogenase, TRT = Treatment, WK = Week and TRT*WK = 

Interaction effect. Values are presented as relative gene expression P< 0.05.   

 

 

 

Figure 6. Relative 

gene expression of 
alpha-ketoglutarate 

dehydrogenase 

measured in 
multiparous saanen 

dairy goats 
administered control 

or sorbitol during 
postpartum period. (P 

= 0.02 for treatment; 
P = 0.59 for weeks 

postpartum). No   
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Figure 7. Relative gene 

expression of ATP5b (A), 

Fructokinase (B) and 

PEPCK (C) measured in 

multiparous saanen 

dairy goats 

administered control or 

sorbitol during 

postpartum period.    
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 ומסקנות דיון 

 ניסוי באוניברסיטת מישיגן סטייטמוגמאות כבד שנלקחו ד

תוצאות ביטוי הגנים וריכוז המטבוליים בכבד של פרות שעורו עם גלוקוז או פרוקטוז מראה שברמה התאית 

אנזים הנו   dehydrogenase -ketoglutrate . האנזים(ATP)בכבד חל "רעב" אנרגטי לאנרגיה זמינה 

קטוגלוטראט -יעת קצב שיחלוף מטבולי במעגל קרבס. האנזים מזרז את הפיכת אלפאמבוקר וחשוב לקב

לכן,  .)המטוכנדריה( באופן ישיר ותורם אלקטרונים לשרשרת הנשימה NADHוייצור  Co-A-לסוקסיניל

בכבד של פרות עם עירוי הפרוקטוז מראה שברמה התאית היה פחות אנרגיה זמינה  הירידה בביטוי שלו 

-אנזים שאחראי על דה PEPCK- phosphoenolpyruvate carboxykinaseנזים לתאים. הא

בפרות האנזים מבוטא בציטוזול ובמטכונדריה. פירובט. -קרבוקסילציה של אוקסלואציטט לפוספואנול

מפתח שאחראי על העברה נטו של סובסטראט מחוץ למעגל קרבס לכיוון סינתזה של הנו אנזים אנזים ה

תוך ניצול מפל פרוטונים על פני הממברנה  ATPמיטכנדריאלי שמזרז ייצור של הנו  ATP5b האנזים גלוקוז.

או  Fructokinaseוהאחרון  פוספורלציה חימצונית.תהליך הפנימית של מטוכנדריה במהלך 

ketohexokinase  פוספט -1-מזרז ראקצית פוספורלציה של פרוקטוז ליצירת פרוקטוזשאנזים היפטי

וי האנזימים הנ"ל בכבד הפרות עם עירוי הפרוקטוז מצביעה על רעב וחסר באנרגיה זמינה דיכ . ATPוניצול 

ברמת תאי הכבד וכנראה הסיגנלים אכן, עברו למוח למרכז רעב/שובע וגרמו לפרות לצרוך יותר מזון 

פול היה הנמוך ביותר בטי ATPכמתואר במאמרים שפורסמו בעקבות הניסוי הנ"ל. כמו כן, ריכוז היחסי של 

אלו היו הגבוהים ביותר באותו טיפול. מתוצאות  IMPבפרוקטוז )כאמור לא מובהק סטטיסטי( ואילו ריכוזי 

בפרות לאחר ההמלטה אכן עובדת בטווח הקצר לפחות  HOTניתן לחזק שהשערת המחקר המתבססת על 

 לא השפיע על הפרמטרים שנמדדו בניסוי זה. Piועירוי של 

 עם עיזים חולבותניסוי 

הולי זמין בשוק שיכול מבחינה כלכלית לשמש כתוסף בתקופת שלאחר ההמלטה סורביטול הנו סוכר כ

תוספת סורביטול במנת העיזים הביאה לעליה ניכרת ומובהקת בייצור החלב להגברת תיאבון וייצור החלב. 

ת פרות חולבות הגדילה את תנובות לכל אורך תקופת הניסוי. בדומה לכך, דווח שתוספת של סורביטול במנ

כאמור, מדידת צריכת המזון הפרטנית בניסוי הנוכחי לא  . (Luhman, 2006) ריכת המזון חלב וצ

התאפשרה ונתוני הצריכה הקבוצתית לא תמכו בעובדה של עידוד צריכת המזון לכל אורך הניסוי או 

חלק ניכר מהעבודות Luhman (2006 )למרות האמור בעבודה של בשלושת השבועות לאחר ההמלטה. 

מזון של הפרות, מאידך העלייה בייצור החלב תמיד היתה שבוצעו לא הראו השפעה מובהקת על צריכת ה

סוכרים כוהליים )כמו סורביטול( נבדלים באופן מובהק מבחינת קצב הפירוק שלהם ע"י מיקרופלורה נוכחת. 

 ,Geay et al., 1992, Kiriyama et al., 1992, Broderick)אנאירובית, בהשוואה לסוכרים פשוטים 
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בכיוון  התסיסה ליצור מוגבר של פרופיונאט באופן מוחלט  (shift). הנטיה המובהקת מראה סטיה (2003

)תלוי באספקת ויחסי. ייצור מוגבר בכרס של פרופיונאט היה מלווה ביצור מוגבר של חלבון מקירוביאלי 

דם, יעילות ניצול המנה לגדילה וקצב גדילה חלבון זמין במנה(, ספיגה מוגברת של חומצות אמינו למחזור ה

. בדומה למחקר הנ"ל מיקרופלורה (Geay et al., 1992)גבוהים בפיטום עגלים ללא שינוי בצריכת המזון 

טורים בהשוואה נהוסף לפרמשסוכר כוהלי מ שיצור פרופיונאטשבודדה ממעי הגס של חזירים הראתה 

 Kiriyama et)עולה באופן מובהק וחלק מסכור הכוהלי מתחמק מהתסיסה  לסוכרים רגילים )אלדולים(

al., 1992) . דרך  סורביטול במנה של חולבות הגדילה את ייצור החלב ומרכיביוניתן להסיק שתוספת של

שעשויה )פרוקטוז בכבד(  באופן עקיףפרופיונאט או שינוי באופן התסיסה המיקרוביאלית בכרס  ליצור 

 להגדיל צריכת המזון דרך מנגנונים המשפיעים בכבד ומערכת העצבים המרכזית כאמור במבוא. 

חנקן אוראה בדם ובחלב בטיפול הסורביטול לכל אורך תקופת הניסוי מצביע על ניצול טוב יותר של  ריכוז

 ,.Bruning-Fann and Kaneene, 1993, Dann et al)לצרכי סינטוז חלבון מיקרוביאלי  חנקן בכרס

1999, Reis and Combs, 2000, Godden et al., 2001) ורהפרוקורספרופיונט הנו . יחד עם זאת 

לכן, השפעת  (Steinhour and Bauman, 1988)מייצור הגלוקוז בפרות חולבות  80%-שמהווה כ

מהסורביטול מתחמק  5-7%-התסיסה בכרס עשויה להיות ההסבר לתופעה. מאידך, מחקרים הראו שכ

ונהפך בכבד לפרוקטוז   (Lister and Smithard, 1984, Geay et al., 1992) כבשים מהתסיסה בכרס

. תהליך (Frahm et al., 1977)ומאוחר יותר לגלוקוז  fructose dehydrogenaseבאמצעות האנזים 

פוספאט יתרום לחוסר זמינות בפוספטים  1הנ"ל יכול לתרום למאגר הגלוקוז בדם ובמקביל פרוקטוז 

בניסוי הנוכחי לא הצלחנו להוכיח ברמת ביטוי הגנים שהיתה השפעה ישירה על  ולהגברת צריכת המזון.

בטיפול הסורביטול בניגוד למה שהתקבל בכבד הפרות שעורו  fructose dehydrogenase ביטוי

 (. 1בפרוקטוז לטווח קצר )ראה ניסוי 

 בטא ריכוזי על והן הגלוקוז ריכוזי על הן השפיעה לא הנוכחי במחקר ההמלטה לאחר סורביטול תוספת

 בין שינוי ללא 12מניות שונות עד שבוע המלטה בהזדה לאחר שנמדדו הגלוקוז ריכוזי. בוטיראט-הידרוקסי

 שרמות שדיווחו, (Geay et al., 1992) עם אחד בקנה עולה זה. הביקורת לקבוצת sorbitol-ה קבוצת

 יווחוד Allen et al (Allen, 2014), כן כמו. כלשהו מטיפול הושפעו לא, חודש מדי שנמדדו, הגלוקוז

 לאורך החמצון שכמות מכיוון, האכלה התנהגות על המשפיע הוא לדקה מדקה דלקים של הדפוסי שהחמצון

 עירוי של כי הראומחקרים , שלנו לתוצאות בניגוד. יחסית קבועה( ימים או שעות) ארוכים זמן רקיפ

 מוגברת אספקה, אמנם. (Geay et al., 1992)  בפלזמה הגלוקוזריכוזי  את מגדילה גירה למעלי סורביטול

 שינוי ללא להיות יכול קטו גופי ייצור, הקטוגנזה להגברת נחוצה שומן מרקמת חופשיות שומן חומצות של

 זה. (Williamson et al., 1969, Bieberdorf et al., 1970) חופשית שומן חומצת של גבוה ריכוז למרות

בריכוזי  שינוי ללאנמצא בטיפול הסורביטול  NEFA של גבוה ריכוזתוצאות הניסוי הנוכחי בכך ש את תואם
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BHBA . העליה בריכוזיNEFA  ה ילורביטול יכולה להיות תוצאה של העיזים בטיפול הסבפלזמה של ע

דה נובו של גלוקוז בכבד, פרופיונאט מעודד תאי הכבד לחמצן  לסינתזהבריכוזי פרופיונאט בפלזמה. בנוסף 

 Aiello and)בטא של חומצות שומן  חמצוןובכך מונע  ATPלהפקת  Acetyl CoAבאופן ישיר של 

Armentano, 1987, Knapp et al., 1992, Allen and Piantoni, 2013) . 

 שונה היה לא סורביטול בתוספת בעזים PEPCK-ו Fructokinase, ATP5b של הגנים ביטוי, זה במחקר

וי ( כנראה בגלל אופי הניס1בניגוד לניסוי שבוצע על פרות החלב )ראה ניסוי . הביקורת מקבוצת סטטיסטית

 עובר סורביטולשבועות.  12כאשר בפרות חלב העירוי בוצע למשך זמן קצר ואילו בעיזים הניסוי נמשך 

 .(Shaw, 1974, Mayes, 1993) חד קיבתיים של והן גירה עלימ של הן בכבד לפרוקטוז מטבוליזם

 (Kjerulf‐Jensen, 1942) יונקים בכבדי פוספט-1 פרוקטוז של להצטברות גורמת פרוקטוז עמסתה

שלושת האנזימים הנ"ל מעורבים . ATPובכך מונעת סינתזה של  (Pi) פוספט של זמניתהגורמת לאצירה 

 ,Fructokinaseאידך, הביטוי של וז והיו דומים בין שני הטיפולים משל גלוק לסינתזהבמעגל קרבס 

ATP5b  בשבוע השישי לאחר ההמלטה היה גבוה יותר מאשר בשבוע השני. עובדה זו כן תואמת את

העלייה בדרישות האנרגטיות לייצור חלב ומרכביו שגדלו באופן תלול לקראת שיא התחלובה בשבוע 

 השביעי והשמני בטיפול הסורביטול והביקורות בהתאמה. 

Alpha-KGDH ,של ההמרה את המזרז קרבס במעגל אנזים α-ketoglutarate ל-  succinyl-CoA 

(Reed, 1974) ,ייצור. המיטוכונדריה לתפקוד חיוניה NADH ידי על AlphaKGDH לנשימה הכרחי 

-אלפאכמו כן, . (Cooney et al., 1981, Moreno-Sánchez et al., 1990) חמצוני ולזרחון מיטוכונדריה

KGDH של הריכוז בוויסות קריטי תפקיד גם ממלא α-ketoglutarate ,חילוף ידי על המיוצר מטבוליט 

 של החמצונית מינציההאוהד אספרטאט-מאלאט המעבורת, ופחמימות שומנים של החמצוני החומרים

היה נמוך יותר מאשר  Alpha-KGDHול הסורביטול ביטוי בטיפ .(Smith et al., 1974) אמינו חומצות

הביקורת בשבוע שני ושישי לאחר ההמלטה. עובדה זו מחזקת את התזה שהיה רעב אנרגתי תוך תאי כפי 

 . HOTבתאורית שהוצע 

לסיכום, תוצאות הניסוי הראו שתוספת של סורביטול במנת עיזים הגדילה את יצור החלב ומרכיביו. 

רמזו שתוסף הסורביטול הביא ליצרית אנרגיה  -OH-butyrate-ו NEFA ,BUNם כמו מטבוליטים בד

זמינה בכבד להגברת מסלולים אנבוליים הן דרך יצור מוגבר של פרופיונאט בכרס והן על ידי הגברת 

סינתזה של גלוקוז בכבד באופן עקיף על ידי אצירת פוספאט אנאורגני בתאי הכבד. ביטוי גנים שמעורבים 

 .HOT-בתאי הכבד חלקם רמזו ותמכו בתאוריית ה ATPליכי סינתזה של בתה
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