דיווח מדעי סופי ,מספר מחקר  838-0578שנת מחקר 2021
השפעת זיהום תוך עטיני בפרות בחיידקים ממשפחת הסטרפטקוקוס ואשריכיה קולי על
תכונות התגבנות החלב
 .1מבוא
דלקות העטין ,לרבות במופע התת קליני ,מהוות גורם חשוב ביותר להפסדים בענף החלב.
שיעור הנגיעות בדלקות קליניות מגיע ל 10-15%-מהפרות בעדר ודלקות תת קליניות עשויות
להגיע לכ 30%-מהפרות החולבות בעדר ממוצע ואף יותר .ההפסדים הכספיים בגין דלקות
עטין מוערכים בכ billion €1.55-באירופה ובכ billion $2-בארה"ב ) .(1,2,3מטרת המחקר
הינה לאפיין את החלב מעטין מודלק בהשוואה לחלב מעטין בריא ,לבחון כיצד משפיעה דלקת
העטין על איכות החלב בזמן הדלקת ולאחריה ,ולאבחן את הגורמים העיקרים לירידה
משמעותית בערכי ההתגבנות .הקשר בין גורם דלקת עטין ואיכות החלב לתעשייה מאפשר
הבנת המנגנונים הקשורים בתהליך ההגבנה .בהתאם לתוכנית העבודה ובמטרה להבין את
התהליכים הקושרים בין סוג החיידק גורם דלקת העטין ואיכות החלב ,נלקחו דוגמאות חלב
מעטין בריא ללא חיידקים ודלקת ,חלב מרבעים דלקתיים כתוצאה מחיידקי סטרפטוקוקוס
דיסגלאקטיא ) ,(Streptococci dysgalactiaeסטרפטוקוקוס אוברוס )(Streptococci ubires
או מחיידקי אשריכיה קולי ) .(Escerichia coliלאחר מכן ועל מנת להעמיק את הבנתנו בתהליכי
הדלקת בעטין על ידי ניסויים מבודדים חוץ גופניים ,אולחו דוגמאות של חלב בריא בחיידקי
סטרפטוקוקוס דיסגלאקטיא ,סטרפטוקוקוס אוברוס או חיידקי אשריכיה קולי ,על מנת לבחון
את השפעת החיידק על החלב בסביבה חוץ גופית וכן לאתר את השפעת הפרה ומערכת
החיסון על החלב בתהליך הדלקת.
זני החיידקים הנבחרים סומנו לפי הסימון הבא:
עבור בחינת החלב מדלקת עטין:
•

דוגמאות חלב מעטין בריא3949 ,3941 ,3871 ,3947 :

•

דוגמאות חלב מדלקת עטין הנגרמת כתוצאה מחיידקי אשריכיה קולי,3781 ,3599 :
3637

•

דוגמאות חלב מדלקת עטין הנגרמת כתוצאה מחיידקי סטרפטוקוקוס דיסגלאקטיא:
3745 ,230 ,9634 ,3343 ,9854 ,3685 ,3634

•

דוגמאות חלב מדלקת עטין הנגרמת כתוצאה מחיידקי סטרפטוקוקוס אוברוס,9799 :
9959 ,9693 ,330 ,3459 ,3390 ,3694

עבור בחינת החלב המאולח:
•

1

דוגמאות חלב בריא מאולחות בחיידק אי.קוליP4 ,3599 ,3781 :

•

דוגמאות חלב בריא מאולחות בחיידק סטרפטוקוקוס דיסגלאקטיא,3685 ,3634 :
1989

•

דוגמאות חלב בריא מאולחות בחיידק סטרפטוקוקוס אוברוס3694 ,9959 :

•

דוגמאות החלב מעטין מודלק נלקחו מרבעים לאחר שלוש בדיקות עוקבות של זיהוי
החיידק )מכון ווטרנרי( ,הרכב החלב לרבות סת"ס )קיסריה( ותכונות התגבנות החלב.
תכונות התגבנות החלב בוצעו לאחר הוספת האנזים וזמן עד להתגבנות החלב נמדד
לאחר  30ו  60דקות .חלב שלא התגבן נבחן לאחר  120דקות .עבור מבחני ההמשך,
חלב נילקח מהרבע בזמן חליבת צהרים.

דוגמאות חלב מאולח הושגו לאחר שחלב בריא פוצל וכל פרקציה אולחה בזן נבחר אחר .החלב
נחקר ונבחנו פרמטרים של מבנה החלב כולל גלובולות השומן ,מיצלות החלב והרכב הקזאין
באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים ,מקרוסקופיית אור ,PAGE-SDS ,ופיזור אור DLS
)טכניון(.
 .2תוצאות בחינת החלב מדלקת עטין
 2.1נתוני חלב
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 2.2אנליזת גלובולות השומן
מיקרוסקופיית אור
במטרה לבחון את השפעת הנגיעות התוך עטינית על גלובולות השומן נלקחה דוגמה של 5
מיקרוליטר מתוך החלב של כל אחת מהפרות .כל הדוגמאות נבדקו במיקרוסקופ אור מדגם
 ,Olympus BX51בשיטת ) Bright Field (FBבהגדלות של ,x10, x20, x40, x60
ובשיטת ) Differential interference contrast (DICבהגדלות של  . x20, x40, x60שיטת
 BFהיא השיטה הסטנדרטית במיקרוסקופית אור ושיטת  DICמשתמשת בשתי קרני אור
מזוויות שונות לתצוגה מרחבית .תמונות מיקרוסקופית האור צולמו ועובדו באמצעות תוכנת
 .Cell Aציור מספר  1מציג תמונה אופיינית של גלובולות השומן לכל אחת מדוגמאות החלב
שנבדקו.
ציור מספר  - 1אנליזת גלובולות השומן במיקרוסקופיית אור.

תמונות מיקרוסקופיית אור עבור דוגמאות חלב מעטין בריא.

תמונות מיקרוסקופיית אור עבור חלב מדלקת עטין הנגרמת כתוצאה מחיידקי אשריכיה קולי.
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תמונות מיקרוסקופיית אור עבור חלב מדלקת עטין הנגרמת כתוצאה מחיידקי סטרפטוקוקוס.
אנליזת גודל גלובלות השומן בתוכנת ImageJ
התמונות שהתקבלו ממיקרוסקופ האור בשיטת  Bright Fieldבהגדלה  x60נערכו בתוכנת
 ImageJלחישוב ממוצע הגדלים של גלובולות השומן אשר נמצאו בהן .קוטרי גלובולות השומן
עבור כל דוגמאות החלב שנבדקו מוצגים בגרפים בציור מספר .2
ציור מספר  – 2אנליזת גודל גלובולות השומן בתוכנת .ImageJ
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 2.3אנליזת מיצלות הקזאין
מדידת ריכוז החלבונים
ריכוז החלבונים לפי פרוטוקול ברדפורד במטרה למצוא אם הנגיעות בעטין גרמו להבדלים
בריכוז החלבונים בחלב .הריכוזים נקבעו לפי עקום כיול של החלבון סרום אלבומין מפרה
) .(Sigmaכל הדוגמאות נבדקו בדופליקט .תוצאות מדידת ריכוז החלבונים ,בכל אחת
מדוגמאות החלב שנבדקו ,מוצגות כגרף בציור מספר .3
ציור מספר  - 3מדידת ריכוז החלבונים בשיטת ברדפורד.

5

בדיקת הרכב החלבונים
לבדיקת שינויים בהרכב החלבונים בחלב בעקבות זיהום העטין ,הורץ תהליך SDS-PAGE
בשיטת  .Laemmliבשיטה זו מטעינים את החלבונים בתוך ג'ל ,מהירות תנועת החלבונים
נקבעת על פי גודלם ולכן בסוף התהליך ניתן לראות את ריכוזי החלבונים היחסיים .הג'לים
שהתקבלו מוצגים בציור מספר  4מימין .כמו כן ,בציור מספר  4משמאל מוצגת טבלה עם גדלים
ידועים של חלבוני חלב.
ציור מספר  – 4אנליזת גודל וריכוז יחסי של חלבונים בשיטת .SDS-PAGE

מיקרוסקופיית אלקטרונים
כדי לבחון את השפעות נוכחות חיידק בעטין הפרה על מיצלות הקזאין נלקחו דוגמאות של 20
מיקרוליטר מהפזה המימית של החלב ונבדקו במיקרוסקופ אלקטרונים מדגם FEI T12-G2
 TEMבמתח האצה של  ,120kvצולמו על ידי מצלמה ברזולוציה גבוהה  2k x 2kונערכו
בתוכנת ) Digital Micrograph (Gatanלבחינת המורפולוגיה .ציור מספר  5מציג תמונה
6

אופיינית של מיצלות החלב עבור כל אחת מדוגמאות החלב שנבדקו בשיטת ) dry-TEMציור
מספר 5א (.ובשיטת ) cryo-TEMציור מספר 5ב.(.
ציור מספר 5א - .אנליזת מורפולוגית מיצלות הקזאין בשיטת dry-TEM

תמונות מיקרוסקופית אלקטרונים עבור דוגמאות חלב מעטין בריא .חץ לבן מצביע על מיצלת
חלב.

תמונות מיקרוסקופית אלקטרונים עבור חלב מדלקת עטין הנגרמת כתוצאה מחיידקי א.
קולי .חץ לבן מצביע על מיצלת חלב ,חץ שחור מצביע על סיב.

תמונות מיקרוסקופיית אלקטרונים עבור חלב מדלקת עטין הנגרמת כתוצאה מחיידקי
סטרפטוקוקוס .חץ לבן מצביע על מיצלת חלב ,חץ שחור מצביע על סיב.

7

ציור מספר 5ב - .אנליזת מורפולוגית מיצלות הקזאין בשיטת  .cryo-TEMחץ לבן
מצביע על מיצלת חלב ,חץ שחור מצביע על סיב.
בדיקת גודל מיצלות הקזאין על פי תמונות ממיקרוסקופית האלקטרונים
בעזרת התוכנה  Digital Micrographנמדדו קטרי מיצלות הקזאין בתמונות ממיקרוסקופית
אלקטרונים בהגדלה  .15kxבכל דוגמה נמדדו כחמישים מיצלות .גדלי מיצלות הקזאין עבור
דוגמאות החלב שנבדקו מוצגים בגרפים בציור מספר .6
ציור מספר  - 6אנליזת גודל מיצלות הקזאין בתוכנת .Digital Micrograph

בדיקות בשיטת  - DLSמדידת גודל המבנים
8

ממוצע הגדלים של מיצלות הקזאין נבחן גם בשיטת  DLSלדיוק התוצאות והשוואה בין
השיטות .בשיטה נעשה שימוש בקרן לייזר למדידת מהירות תנועות החלקיקים בדוגמאות
)התנועה הבראונית( שממנה ניתן לחשב את גודל החלקיקים הממוצע .נלקחה דוגמה של 1
מ"ל מהפאזה המימית של כל אחת מדוגמאות החלב והן נבדקו במכשיר Nano Zetasizer
 3 Nano ZSP,חזרות לכל דוגמה ו 10 -מדידות לכל חזרה .ציור מספר  7מציג בגרף את גודל
המבנים שנמצאו עבור כל דוגמאות החלב שנבדקו.
ציור מספר  - 7אנליזת גודל מיצלות הקזאין בשיטת .DLS

9

בדיקות בשיטת  - DLSמדידת מטען שטח הפנים של המבנים
נעשה שימוש במכשיר  Nano Zetasizer Nano ZSPגם כדי לבדוק את מטען שטח הפנים
)פוטנציאל הזטא( של מיצלות הקזאין בשיטת  .DLSנערכו  3חזרות לכל דוגמה ו 7-מדידות
לכל חזרה .ציור מספר  8מציג גרפים עם ערכי המטען עבור כל אחת מדוגמאות החלב שנבדקו.
ציור מספר  - 8אנליזת מטען שטח הפנים של מיצלות הקזאין בשיטת .DLS
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 .3תוצאות בחינת החלב המאולח
 3.1אנליזת גלובולות השומן
מיקרוסקופיית אור
לפי השיטה המתוארת בסעיף  ,2.2בציור מספר  9ניתן לראות תמונה אופיינית של גלובולות
השומן לכל אחת מדוגמאות החלב המאולח שנבדקו.
ציור מספר  - 9אנליזת גלובולות השומן במיקרוסקופיית אור.

תמונת מיקרוסקופית אור עבור דוגמת החלב מעטין בריא אשר שמשה כבסיס לאילוח על
ידי הזנים הנבחרים.

תמונות מיקרוסקופיית אור עבור חלב בריא ,מאולח בחיידק אשריכיה קולי.

תמונות מיקרוסקופיית אור עבור חלב בריא ,מאולח בחיידק סטרפטוקוקוס.
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 3.2אנליזת מיצלות הקזאין
לאחר שיקוע גלובולות השומן ניתן היה לראות באופן ברור בהתבוננות ישירה את ההבדל
בעכירות בין חלב בריא וחלב המאולח באי קולי )ציור מספר .(10
ציור מספר  – 10אנליזת מיצלות הקזאין על ידי התבוננות בעכירות הדוגמאות.

המבחנות צולמו עבור חלב בריא מאולח בחיידק אשריכיה קולי או בחיידקי סטרפטוקוקוס
מדידת ריכוז החלבונים
לפי השיטה המתוארת בסעיף  ,2.3תוצאות מדידת ריכוז החלבונים ,בכל אחת מדוגמאות
החלב המאולח שנבדקו ,מוצגות כגרף בציור מספר 11
ציור מספר  - 11מדידת ריכוז החלבונים בשיטת ברדפורד.
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בדיקת הרכב החלבונים
לפי השיטה המתוארת בסעיף  ,2.3התוצאות שהתקבלו מוצגות בציור מספר  12מימין .כמו
כן ,בציור מספר  12משמאל מוצגת טבלה עם גדלים ידועים של חלבוני חלב.
ציור מספר  – 12אנליזת גודל וריכוז יחסי של חלבונים בשיטת .SDS-PAGE

מיקרוסקופיית אלקטרונים
לפי השיטה המתוארת בסעיף  ,2.3ציור מספר  13מציג תמונה אופיינית של מיצלות החלב
עבור כל אחת מדוגמאות החלב המאולח שנבדקו בשיטת ) dry-TEMציור מספר 13א(.
ובשיטת ) cryo-TEMציור מספר 13ב .(.כמו כן נבדקו מבנים בחלב מאולח לאורך זמן )ציור
מספר 13ג(
ציור מספר 13א - .אנליזת מורפולוגית מיצלות הקזאין בשיטת dry-TEM

תמונת מיקרוסקופית אלקטרונים עבור דוגמת החלב מעטין בריא אשר שמשה כבסיס
לאילוח על ידי הזנים הנבחרים .חץ לבן מצביע על מיצלת חלב.
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תמונות מיקרוסקופיית אלקטרונים עבור חלב בריא ,מאולח בחיידק אשריכיה קולי .ראש חץ
מצביע על מיצלת חלב מפורקת.

תמונות מיקרוסקופיית אלקטרונים עבור חלב בריא ,מאולח בחיידק סטרפטוקוקוס .חץ לבן
מצביע על מיצלת חלב.

ציור מספר 13ב - .אנליזת מורפולוגית מיצלות הקזאין בשיטת  .cryo-TEMחץ לבן
מצביע על מיצלת חלב ,ראש חץ מצביע על מיצלת חלב מפורקת.
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ציור מספר 13ג - .אנליזת מורפולוגית מיצלות הקזאין בשיטת  cryo-TEMלאורך זמן.
חץ שחור מצביע על סיב.
בדיקות בשיטת  - DLSמדידת גודל המבנים
לפי השיטה המתוארת בסעיף  ,2.3ציור מספר  14מציג בגרף את גודל המבנים שנמצאו עבור
כל דוגמאות החלב המאולח שנבדקו.
ציור מספר  - 14אנליזת גודל מיצלות הקזאין בשיטת .DLS
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בדיקות בשיטת  - DLSמדידת מטען שטח הפנים של המבנים
לפי השיטה המתוארת בסעיף  ,2.3ציור מספר  15מציג גרפים עם ערכי המטען עבור כל אחת
מדוגמאות החלב המאולח שנבדקו.
ציור מספר  - 15אנליזת מטען שטח הפנים של מיצלות הקזאין בשיטת .DLS

 .4סיכום תוצאות
אנליזת גלובולות השומן הראתה כי אין שוני ניכר בין דוגמאות החלב שנלקחו מעטין בריא או
מודלק בא.קולי או סטרפטוקוקוס ,יובריס או דיסגלאקטיא  .אנליזת חלבוני החלב ,לעומת זאת,
מעידה על כך שניתן לזהות באופן מובהק שינויים במבנה החלב ,שינויים במבנה מיצלות
הקזאין ובהרכב הקזאינים כתוצאה מנוכחות חיידקי א.קולי וסטרפטוקוקוס .כמו כן ,המחקר
מראה ,לראשונה בחלב ,באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים בטמפרטורות נמוכות ,שיטה
שמאפשרת להתבונן במבנים במצבם הנטיבי ובאופן ישיר ,בחלב מדלקת עטין ,הנגרמת
כתוצאה מסטרפטוקוקוס ,מיצלות הקזאין קטנות יותר ואף ניתן לראות כי חלבון הקפא קזאין
נפרד ממיצלות החלב ומתארגן בצורת סיבים עמילואידים .בחלק מדוגמאות החלב שנלקחו
מעטין מודלק בא.קולי או סטרפ ,פוטנציאל הזטא היה נמוך יותר מאשר בחלב בריא ,מה שמעיד
גם כן על כך שמיצלות החלב בדוגמאות אלו פחות יציבות ונוטות לכן להתפרק .בכל דוגמאות
החלב שנלקחו מעטין מודלק בא.קולי ובחלק מדוגמאות הסטרפ ,אך לא בחלב בריא ,נמצא פס
גבוה נוסף בג׳ל ,המראה כי קיים חלבון גדול ,כנראה ממקור חיידקי או ממערכת החיסון של
הפרה המתבטא ביתר כתגובה לדלקת בעטין .אחת מדוגמאות החלב שנלקחה מעטין מודלק
בא.קולי )דוגמא מספר  (3781הראתה תוצאות חריגות ולכן נבדקה מספר פעמים על מנת
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לאשש את הממצאים .תוצאות דוגמה זו היו עקביות והראו כי זן אי קולי זה פוגע בחלב במידה
רבה יותר משאר הזנים שנבדקו.
תוצאות אלו תומכות בעבודות קודמות ) (Fleminger et el., 2011, 2013בהם נמצא כי
לחיידקים מסוימים כגון סטרפטוקוקוס דיסגלאקטיא יכולת הפרשה של אנזים/ים החותכים
בנקודה ספציפית את חלבון הבטא קזאין ובכך מקטינים את יכולת הקואגולציה של החלב.
יתרה מזאת ,באותה עבודה נמצא כי האנזימים ממשיכים לחתוך את החלבון גם במיכל החלב
ובכך מגבירים את הנזק מעבר לחלב ברבע הנגוע.
מעל ל  30%מהחלב מופנה לתעשיית הגבינה .כל פגיעה בתהליך ההתגבנות הן בזמן סינתזת
החלב בבלוטה ,בפירוקו בעטין בין החליבות והמשך פירוק החלבונים במיכל הינו בעל חשיבות
כלכלית עצומה לתעשייה .בנוסף ,התארגנות המקטעים החלבונים בצורת סיבים עמילואידים
יתכן וקשורה לפגיעה ברקמות העטין ומעבר לזה ברקמות המעי של צרכני החלב.
המחקר שלנו בדק גם את השפעת חלק מהחיידקים ,שבודדו מעטין מודלק ,על חלב ממקור
בריא בתנאי מעבדה .הדוגמאות המאולחות באי קולי נתנו תוצאות המשלימות את הבנתנו
בנוגע לתהליכי הדלקת בעטין הפרה אותם ביססנו בתחילת מחקרנו זה .ברמת גלובולות
השומן ,ברוב הזנים הנבדקים ,ממשפחת אי קולי או סטרפ ,לא נצפתה פגיעה .אולם ,בשני זני
אי .קולי ) (P4, 3599נראו במיקרוסקופ האור אגרגטים גדולים של גלובולות שומן ,הנובעים
מפירוק מסיבי של חלבוני הקזאין ,העוטפים את גלובולות השומן ,על ידי החיידק .ברמת מיצלות
הקזאין ,נצפתה פגיעה רבה על ידי כל זני האי קולי ורוב זני הסטרפ הנבדקים )מלבד סטרפ
מזן  .(3685בהתבוננות ,כבר לאחר סילוק גלובולות השומן מהדוגמא ניתן היה לראות כי
עכירות החלב המאולח באי קולי הינה ירודה לעומת החלבים האחרים שנבדקו .תוצאות אלו
עשויות לתת פיתרון נח לזיהוי פנוטיפ זה על ידי סרכוז דגימה מהחלב ,שיטה יחסית מהירה
וזולה .בג'ל החלבונים רואים כי בחלב המאולח באי קולי יש חוסר בבנד בגובה חלבון קזאין מה
שמצביע על פירוק של חלבון הקזאין .תוצאות הג'ל בניסוי אילוח החלב גם נתנו תשובה לשאלה
שעלתה במהלך ניתוח תוצאות הרכב החלבונים בחלב מודלק באי.קולי מעטין פרה ,שם נצפה
בנד גבוה של חלבון שלא נמצא בתוצאות החלב המאולח ,תוצאות אלו מצביעות על כך שחלבון
זה שייך למערכת החיסון של הפרה המתבטא כתגובה לפלישת החיידק .בבחינת הרכב החלב
באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים ,ראינו כי מיצלות הקזאין פורקו כליל על ידי כל החיידקים
שנבדקו ,מלבד סטרפ מזן  .3685בבדיקה לאורך זמן נראה כי חלבוני הקפא קזאין ,שנפרדו
ממצלות הקזאין בתהליך הפירוק של החלב על ידי החיידקים ,התארגנו מחדש לסיבים ארוכים,
סיבים אשר נצפו גם בחלב שנדגם מעטין מודלק ועלולים לפגוע בצרכנים .תוצאות אלו נותנות
אינדיקציה לכך שהחיידק פעיל גם מחוץ לעטין ולכן יש להן משמעות רבה בהתרחשויות
שקורות במכלי החלב לאחר החליבה וביכולת החיידק לפגוע בחלב גם במכלים.
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