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השפעת זיהום תוך עטיני בפרות בחיידקים ממשפחת הסטרפטקוקוס ואשריכיה קולי על 

 תכונות התגבנות החלב

 

על איכות  אשריכיה קוליובחנו את השפעת דלקת שנגרמת מחיידקי סטרפטוקוקוס במחקר זה 

ישנה חשיבות עצומה להבנת התהליכים שמתרחשים בזמן דלקת בעטין. איכות החלב החלב. 

משמעותית בזמן דלקת ונשאלת השאלה האם תהליכים אלו ניתנים  עשויים להפגעויכולתו להתגבן 

 לזיהוי והאם הם ממשיכים להתרחש במכלי החליבה.

שנחלב מעטין מודלק או חלב בריא שאלחנו בחיידקים לאחר  במחקרנו בחנו את תכונות החלב

, אשריכיה קולינבחנו מספר זנים של  לאלו של חלב שנלקח מעטין בריא. והחליבה, והשווינ

החלבים עברו אפיון לבחינת התגבנות, אפיון  יובריס. סטרפטוקוקוס דיסגלאקטיה, וסטרפטוקוקוס

 ה מתקדמות.ימיקרוסקופיופיה, פיזור, ושיטות טות ספקטרוסקגודל ומטען, ואפיון מבני בשי

אנליזת גלובולות יתה השפעה שלילית על יכולת החלב להתגבן. יחקרנו מצא כי לזנים רבים המ

או דוגמאות ניכר בין דוגמאות החלב שנלקחו מעטין בריא או מודלק  הבדלהשומן הראתה כי אין 

נראו במיקרוסקופ האור אגרגטים גדולים , שם שני זני אי. קוליהחלב שאולחו, מלבד במקרה של 

 חלבוני הקזאין העוטפים את אגרגטים אלו נגרמים על ידי החיידקים שמפרקים .של גלובולות שומן

מעידה על כך שניתן לזהות באופן מובהק  . אנליזת חלבוני החלבאת גלובולות השומן ומייצבים

וכחות חיידקי א.קולי וסטרפטוקוקוס. ובהרכב הקזאינים כתוצאה מנ חלבשינויים במבנה מיצלות ה

בהתבוננות, כבר לאחר סילוק גלובולות השומן מהדוגמא ניתן היה לראות כי עכירות החלב 

כמו כן, המחקר מראה לראשונה המאולח באי קולי הינה ירודה לעומת החלבים האחרים שנבדקו. 

גורמת לפירוק מיצלות  כי נוכחות החיידקים בחלבבחלב, באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים, 

ומתארגן ממצלות הקזאין בתהליך הפירוק,  נפרדואף ניתן לראות כי חלבון הקפא קזאין  החלב

 ,התארגנות המקטעים החלבונים בצורת סיבים עמילואידים. ארוכים סיבים עמילואידיםמחדש ל

תוצאות . החלבברקמות המעי של צרכני יתכן אף יתכן וקשורה לפגיעה ברקמות העטין ומעבר לזה 

 תומכות בעבודות קודמותנצפו גם בחלב מעטין מודלק וגם בחלב בריא שאולח בחיידקים והן אלו 

נמצא כי לחיידקים מסוימים כגון סטרפטוקוקוס דיסגלאקטיא יכולת הפרשה של אנזים/ים  ןבה

 החותכים בנקודה ספציפית את חלבון הבטא קזאין ובכך מקטינים את יכולת הקואגולציה של

החלב. יתרה מזאת, נמצא כי האנזימים ממשיכים לחתוך את החלבון גם במיכל החלב ובכך 

 מגבירים את הנזק מעבר לחלב ברבע הנגוע. 

 

 


