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Filipe et al., 2020

השפעות שליליות של שינויי אקלים והתחממות גלובלית על חיות משק

השפעות על מערכת החיסון

השפעות מטבוליות

השפעות עקה



מטבוליים בפרות חלב-סמנים אימונו

אמפיריים לעקה בפרות חלב( ביומרקרים)קיים צורך לאפיין סמנים •

.לדוגמא בחלב-לא חודרנייםלביומרקריםעדיפות •

 מטבולי של פרות-האימונואנו מתמקדים בסמנים לניטור המצב

 מטבולית-האימונופיתוח אמצעים למודולציה של התגובה



Zachut et al., JDS, 2020

מטבוליים  -שינוי בסמנים אימונו-

עלייה בדלקת תת אקוטית-

ירידה ברמות תאי החיסון-

מטבוליים-סמנים אימונו

:שילוב עקה מטבולית ועומס חום



סמנים לעקה בפרות חלב

2019, 2020



Zachut and Contreras, 2022



EndocannabinoidsCannabinoid Receptors

СВ1R

СВ2R

Phytocannabinoids

Δ9-THC

CBD

יכולים  האנדוקנבינואידיתהאם מרכיבי המערכת 
?להיות סמנים לעקה בפרות חלב



בפרות חלבהאנדוקנבינואידיתאפיון המערכת 

Zachut et al., 2018



?ECS-האם עקת חום משפיעה על ה

•eCBs קשורים לתגובה לעקת חום בלב של חולדות(Joyeux et al., 2002)

Jastrebski)עופות בכבד eCBsחום אקוטית משנה את רמות עקת • et al., 2017)

•AEA יכול להקשר לרצפטורTRPV1 , טמפרטורה הרגיש לשינויי(Gavva, 2008)

 שהמכיוון-ECSייתכן ותהיה לעקת , חשובה בתגובה של האורגניזם לעקה

.  ההמלטהבעקה לאחר בפרות האנדוקנבינואידיחום השפעה ייחודית על הטון 



מטרת המחקר

, (eCBs)אנדוקנבינואידיםלראשונה את האפשרות כי לבחון •

האנדוקנבינואידיתהאנדוגניים של המערכת הליגנדים

(ECS) , חדשניים בפרות הנמצאות  כביומרקריםישמשו

.  בעקה לאחר ההמלטה ובתנאי עקת חום



האנדוקנבינואידיתהשפעת עומס חום על המערכת 

Kra et al., 2022
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מאזן אנרגיה ומדדי עקה  , תנובה, צריכת מזון-1ניסוי 
בדם של פרות שממליטות בקיץ או בחורף

P = SEM חורף קיץ

<0.0001 0.8 25.0a 18.5b יום/ג"ק, יום30צריכת מזון 

0.11 1.7 41.7 37.5 יום/ג"ק, יום30תנובת חלב 

0.02 1.9 40.7a 34.0b יום/ג"ק, יום4%30חלב מושווה שומן 

0.01 1.7 0.6a -4.5b יום/ל"מק, יום30מאזן אנרגיה 

0.74 47.7 414.0 437.0 mEq/L, בדםמאוסטרותשומן לא חומצות

0.06 2.0 20.1 14.2 ל"מ/ג"פ,אינסולין

0.69 1.8 7.8 6.8 ל"מ/ג"נ,קורטיזול

0.25 91.6 224.3 388.2 MDA, uM

0.001 161.6 375.8b 1289.3a TNF-α, pg/ml
MDA = Malondialdehyde; TNF-α = Tumor necrosis factor alpha

Kra et al, 2022



ברקמת השומן של פרות ECS-ביטוי גנים של ה
(אדום)או בקיץ ( כחול)שהמליטו בחורף 
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ברקמת השומן ובדם בפרות  אנדוקנבינואידיםרמות 
לאחר ההמלטה בחורף או בקיץ

חורף קיץ SEM P =

רקמת השומן

AEA, fmol/mg 1.6 3.3 1.5 0.4

2-AG, nmol/mg 199.7 199.0 49.0 0.9

OEA, pmol/mg 148.2 238.6 84.5 0.5

PEA, pmol/mg 34.3 66.7 21.2 0.3

AA, nmol/mg 1097.0 1023.2 176.7 0.8

פלסמה

AEA, fmol/mL 308.6 443.9 67.9 0.2

2-AG, nmol/mL 16.8 13.9 2.1 0.3

OEA, pmol/mL 65.4 62.4 5.4 0.7

PEA, pmol/mL 1698.9 1186.1 579.9 0.5

AA, nmol/mL 251.5 260.8 28.2 0.8

Kra et al, 2022



מאזן אנרגיה ומדדי עקה בפרות  , צריכת מזון–2ניסוי 
מצוננות או לא מצוננות בקיץ

P = SEM מצוננות לא מצוננות

0.0005 0.6 28.7a 24.8b יום/ג"ק, מזוןצריכת

0.02 0.9 32.3a 28.9b יום/ג"ק, תנובת חלב

<0.0001 0.89 15.2a 12.6b יום/ל"מק,מאזן אנרגיה

0.10 6.4 136.0 120.6 שומן לא  חומצות

mEq/L, מאוסטרות

0.35 0.04 1.09 1.03 ל"מ/ג"נ,קורטיזול

0.38 0.8 3.8 4.9 MDA, uM

0.43 8.4 163.6 154.0 TNF-α, pg/ml

<0.0001 0.08 37.8b 38.5a רקטלית' טמפ

0.11 18.7 586.7 543.2 יום/'ד, זמן רביצה

0.005 3.2 28.6b 43.1a קצב נשימה

Kra et al, 2022



ביטוי גנים ברקמת השומן של פרות מצוננות 
או לא מצוננות בקיץ

RQ מצוננות לא מצוננות SEM P =

ECS genes

CNR1 1.00 0.93 0.21 0.83

CNR2 1.00 0.93 0.12 0.71

MGLL 1.00 0.52 0.32 0.31

FAAH 1.00 1.20 0.20 0.50

NAPEPLD 1.00 0.61 0.25 0.29

PPAR-α 1.00 0.62 0.29 0.38

Inflammatory genes

TRPV1 1.00 0.88 0.17 0.63

TNF-α 1.00 1.26 0.31 0.57

NFKB 1.00 0.85 0.26 0.69

Oxidative stress genes

STIP1 1.00 1.03 0.09 0.81

MAP2K 1.00 0.67 0.18 0.23
Kra et al, 2022



ברקמת השומן של פרות לא TRPV1ביטוי החלבון 
מצוננות או מצוננות

Kra et al, 2022



פלסמה וחלב , ברקמת השומןאנדוקנבינואידיםרמות 
של פרות מצוננות או לא מצוננות בקיץ

מצוננות לא מצוננות SEM P =

רקמת השומן

AEA, fmol/mg 0.3 0.2 0.06 0.27

2-AG, nmol/mg 164.2 159.6 35.6 0.93

OEA, pmol/mg 32.3 25.6 6.5 0.48

PEA, pmol/mg 5.2 6.8 1.9 0.57

AA, nmol/mg 0.5 0.5 0.1 1.00

פלסמה

AEA, fmol/mL 95.2 99.8 12.4 0.80

2-AG, nmol/mL 4.7 5.1 0.5 0.57

OEA, pmol/mL 25.4 28.8 6.4 0.71

PEA, pmol/mL 1.3 3.1 1.2 0.31

AA, nmol/mL 178.8 186.0 21.1 0.81

חלב

AEA, fmol/mL 13.4 18.3 5.6 0.55

2-AG, nmol/mL 29.2 50.3 7.5 0.06

OEA, pmol/mL 5.3 5.6 0.8 0.80

PEA, pmol/mL 14.4 11.0 1.8 0.20

AA, nmol/mL 61.6 58.7 8.4 0.81 Kra et al, 2022



ואנדוקנבינואידיםעומס חום 

מעורבת בתגובה לעומס חום בבקרהאנדוקניבנואידיתייתכן והמערכת •

אולי  –בפלסמה או ברקמת השומן האנדוקנבינואידיםלא נמצאו הבדלים ברמות •

בגלל מועד דיגום יחיד

לא ברור האם השינויים שנמצאו קשורים לירידה בצריכת המזון או לעומס החום •

נדרש מחקר נוסף–באופן ישיר 

כדאי לבחון זאת במחקרים –בחלב אנדוקנבינואידיםאלו הממצאים הראשונים של •

הבאים



מסקנות

מטבוליים יכולים לשמש לניטור עקה בפרות חלב-סמנים אימונו

 בפרות חלבהאנדוקנבינואידיתיש פוטנציאל רב בחקר המערכת

 ייתכן דרך המערכת , מטבוליזם-האימונועומס חום משפיע על

האנדוקנבינואידית



מטבוליות יביאו לשיפור העמידות של  -אימונומודולציות

ולכן לביצועים טובים יותר ורווחה, פרות חלב לעקה

בהמשך המחקר נבחן מרכיבים  

דרך  חדשים מודלוטורים-אימונו

האנדוקנבינואידיתהמערכת 



!תודה על ההקשבה

דדאםאיהשמחה'ג, גיתית קרא: חברי המעבדה

האוניברסיטה , יוסי תם' פרופ: שותפים למחקר

וולקני, עוזי מועלם' ופרופ, העברית


