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מניעה של דלקת עטין חיידקית בפרות חולבות בתקופת היובש ע"י מתן תוך עטיני של 
 פורמולציה לשחרור מושהה של כלורהקסידין
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 האוניברסיטה העברית בירושלים
 

 

 
גנטית. עם זאת, תעשיית החלב בישראל מובילה בתנובת חלב גבוהה, הודות לפיתוחים טכנולוגיים והשבחה 

העלייה בתנובת החלב תורמת לסיכון להתפתחות דלקת עטין. דלקת עטין, נגרמת לרוב כתוצאה מחדירה 

של מיקרואורגניזמים לתעלת הפטמה. דלקת זו פוגעת ברווחת הפרה, גורמת לירידה בייצור החלב, לפסילת 

( , הכולל DCTן הוא טיפול היובש )החלב ונזק כלכלי משמעותי. הטיפול המועדף כיום לטיפול בדלקות עטי

 60-שבועות לפני ההמלטה, ואפקטיבי לכ 6מתן תוך עטיני של אנטיביוטיקה בתחילתה של תקופת היובש, 

עטיני, -(, קרי, הטיפול מותנה בזיהום תוךSDCTימים. מרבית הרפתנים משתמשים בטיפול יובש סלקטיבי )

(, ובכך תורמים לעליה בעמידותם של חיידקים רבים BDCTאך ישנם עוד שמשתמשים בטיפול יובש גורף )

לאנטיביוטיקה. לעמידות זו, השפעה דרמטית על בריאות הציבור. קיים צורך לכן למצוא תחליף לא 

אנטיביוטי יעיל לטיפול היובש, אשר ישמש הן כטיפול בדלקות עטין קיימות והן למניעת נגיעות חדשה. לשם 

מיקרוביאלי ופולוקסמרים המשמשים כנשא -ידין כחומר פעיל אנטיכך, פותח תכשיר המכיל כלורהקס

 את ולבחון in vitroתרמוסנסיטיבי לצורך שחרור מושהה. מטרת העבודה הייתה לבחון את יעילות התכשיר 

אשר כללו מדידת עיכוב צמיחת חיידקים בצלחות אגר,  , in-vitro. בוצעו מספר ניסויי in-vivo בטיחותו

כנגד מספר מיני  של התכשיר Minimal inhibitory concentration (MIC)-חלב, וקביעת התמיסות סליין ו

חיידקים הנפוצים כמחוללי דלקות עטין. התוצאות מציגות יעילות טובה של התכשיר בהשוואה 

באפליקציה  in-vivoנבדקה הבטיחות של התכשיר בשלב הבא לאנטיביוטיקה מקובלת ולמחקרים קודמים. 

עטינית ונמצא שהתכשיר בטוח לשימוש הן לפרות והן לבני אדם. המחקר כלל בדיקת שאריות של -תוך

: כבד, כליה, שריר, שומן, עטין ופטמת עטין.  בנוסף נעשתה בדיקה ושכלל וברקמות כלורהקסידין באברים

ות . מהתוצאפתולוגית והיסטולוגית של העטין על מנת לשלול נזק אפשרי של התכשיר לרקמות אלו

שהתקבלו לא נמצאה עדות לנזק כלשהו לעטין. רמות הכלורהקסידין שנמצאו  באברים שנדגמו כמו גם 

 ברקמות היו זניחות. לפיכך נראה שניתן להשתמש בפורמולציה שפותחה במהלך תקופת היובש בפרות חלב.

 


