
של  אפיגנטיתראיות להורשה : הורשה סביבתית
עקת חום בבקר לחלב לאורך ארבעה דורות

1ומורן גרשוני2אפרים עזרא, 1,2יהודה ולר

מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי, המכון לחקר בעלי חיים1.

התאחדות מגדלי הבקר2.



טיפוח על ידי הכלאות בררניות
"נראה"מסורתית טיפוח בעלי חיים התבסס על תכונות בעלות פנוטיפ 



?מה עושה אותנו שונים

פנוטיפ= סביבה + גנטיקה 
P = G + E
VP = VG + VE

G = P - E
VG = VP – VE ; H

2=VG/VP



אומדן גנטי וטיפוח

G1 = P1 -

-G2 = P2

G1 > G2



?אבל מה אם תכונת הפרט מושפעת מסביבת הורי הסבים

?כיצד יושפע אומדן ההורשה

Gפרט = Pפרט - Eפרט - Eהורי

?תורשתיות חסרה



שיני הנכדים תקהינה, סבים אכלו בוסר

הרעב החורפי/ הרעב ההולנדי



עקת חום בבקר לחלב



הנחת המחקר

עקת חום במהלך ההיריון של הפרה יכולה לגרום לשינויים  

אפיגנטיים בעובר המתפתח שבתורם יכולים להשפיע על 

ביטוי תכונות שונות בצאצאים למשך מספר דורות



חשיפה ישירה לרמות שונות של עומס חום במהלך  : 0Fדור 

.1ההיריון של דור 

מודיפיקציות  . חשיפה ישירה במהלך ההתפתחות העוברית: 1Fדור 

.2בתאי הביצית שיתנו את של דור אפיגנטיות

שעברו  1אך הפרה היא תולדה של ביציות  דור , אין חשיפה ישירה: 2Fדור 

.דורייםביןתעבור ניתוח להערכת אפקטים . מודיפיקציה אפיגנטית

אפיגנטיותאך הפרה עשויה לקבל בהורשה מודיפיקציות , אין חשיפה: 3Fדור 

רבתעבור ניתוח להערכת אפקטים . בהעברה בין דורית1שקרו בביציות דור 

.דוריים

העברה רב דורית של אפקטים סביבתיים בבקר  



חשיפה לעומסי חום במהלך סמסטר ההיריון השני של הסבתא רבתא משפיע על מספר תכונות של הנינות

Weller, Ezra & Gershoni 2021. GSE

תנאי עקת חום מתפתחים בעיקר בין יוני לאוקטובר•

חודש לידת הפרה הינו אינדיקטור לתקופת היריון אם הפרה•

(הנינות)3Fעל ביצועי (1F-ו0Fתקופת ההיריון )2F-ו1Fשל פרות הלידה ניתוח השפעת חודש •

:הסתברויות להשפעת היריון הסבתא רבתא על ביצועי הנינה

P ערך

היריון הסבתא היריון הסבתא רבתא



על ( היריון הסבתא רבתא)השפעות חודש לידת הסבתא 
תנובת החלבון והשומן של הנכדה

Weller, Ezra & Gershoni 2021. GSE



על ( היריון הסבתא רבתא)השפעות חודש לידת הסבתא 
הפלות והמלטות קשות

Weller, Ezra & Gershoni 2021. GSE



ראיות להשפעות עונתיות במהלך היריון הסבתא רבתא על ביצועי הנינות:1סיכום 

פרות אשר הסבתא רבתא הייתה בסמסטר שני של ההיריון עם הסבתא במהלך  

הקיץ ייצרו בממוצע פחות שומן וחלבון ונטו לעבור המלטות קשות ותמותת עגלות



האם שינויים בשכיחות החשיפה לתנאי עקת חום במהלך הסמסטר השני  
?3Fמשפיעים על ביצועי הפרות מדור 0Fשל היריון פרות מדור 

שהסבתות והסבתא רבתא עברו סמסטר  3Fנבחנו פרות 

שני במהלך הקיץ

0F

1F

2F

3F



1995-2020פיתוח מדד עומס חום שנתי 
מגמות ציון עקת חום שנתי

Weller, Ezra & Gershoni 2021. GSE



על 0Fהשפעות רב דוריות של שכיחות תנאי עקת חום במהלך ההיריון של פרה מדור 
ביצועי הנינות

Weller, Ezra & Gershoni 2021. GSE

Type III sum of squares F probabilities for the effect of number of days in the dam’s or maternal grand-dam’s (MGD) birth year 
for which heat stress was recorded during the coolest time of day (MIN, ~ 5:00) or severe heat stress was recorded during any 
time of the day (MAX) at the Bet Dagan weather station

F0 היריוןF1 היריון



ראיות להשפעות רב דוריות של שכיחות תנאי עקת חום במהלך הסמסטר  : 2סיכום 
השני של ההיריון

שכיחות תנאי עקת חום במהלך היריון הסבתא רבתא עם הסבתא משפיע על ביצועי  

הנינות

0F

1F

2F

3F



F0X F1 קומבינציות עונתיות של הריונות

XXXX עונות היריון

חורף-סמסטר שני סתיו: 1עונה 

סמסטר שני חורף אביב: 2עונה 

סמסטר שני במהלך הקיץ: 3עונה 



כפונקציה של עונות ההיריון של  הסבתא והסבתא רבתא  F3מגמות בביצועי פרות מדור 
(F1-וF0דורות )

עונות היריון

חורף-סתיו: 1עונה 

חורף אביב: 2עונה 

קיץ: 3עונה 

Weller, Ezra & Gershoni 2021. GSE

1X1 1X2 1X3 2X1 2X2 2X3 3X1 3X2 3X3

1X1 1X2 1X3 2X1 2X2 2X3 3X1 3X2 3X3

1X1 1X2 1X3 2X1 2X2 2X3 3X1 3X2 3X3

1X1 1X2 1X3 2X1 2X2 2X3 3X1 3X2 3X3



סיכום ומסקנות
ומדד עומס , עונת ההיריון, קשר מובהק בין חודש הלידהמצאנו לראשונה בפרות •

דבר המצביע  , על ביצועי הנכדות והנינות שלהן, 0Fהחום של הפרות ההריוניות מדור 
כפי הנראה באמצעות  , של אפקטים סביבתיים" אמיתית"על ההעברה רב דורית 

.  אפיגנטייםמנגנונים 

תפוקת השומן  על היתהדורית המשמעותית ביותר של אפקט עקת החום -העברה הרב•
.  וגיל הזרעה ראשונה, תמותת ולדות, נטייה להמלטות קשות, וריכוזו

חשיפה לעקת חום במחצית השנייה של היריון של הסבתא רבתא תורמת לאובדן  •
. ג שומן אצל הנינות"ק-ממוצע של כ

במהלך העונה החמה גרמו להשפעה ( מחצית שנייה)מצאנו גם כי שני הריונות עוקבים •
וכי שינוי עונות ההיריון בין  , 3Fהשלילית ביותר על תכונות היבול של הפרות מדור 

.  דוריות-הדורות ממתן את ההשפעות הבין

ממצאים אלה מצביעים על כך שעקת חום במהלך ההיריון משפיעה על ביצועי •
במשך שלושה דורות לפחות ועם העלייה  , ללא קשר לנסיבות חייהם, הצאצאים

בשכיחות אירועי קיצון אקלימיים העברה רב דורית תצטרך להילקח בחשבון



ולריהודה 

מכון וולקני והתאחדות מגדלי הבקר

תודות

אפרים עזרא

התאחדות מגדלי הבקר



השפעת קומבינציות שונות של חשיפה לעומסי חום במהלך הריונות הסבתא רבתא  
על תכונות ייצור של הנינות(הולדת האם)והסבתא ( הולדת הסבתא)

מרץ-'דצמ. 1עונה

יולי-אפריל. 2עונה

'נוב-'אוג.3עונה

Weller, Ezra & Gershoni 2021. GSE


