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במהלכו נבדקו שלושה  עטין.דלקות ע"י הפרויקט הנוכחי עוסק בזיהוי וניטור כאב הנגרם  תקציר:

קלינית. -והופעה טבעית בדרגה תת LPS-וקעה בא. קולי, ההוקעה ב --סוגים של דלקת עטין 

, כגון טמפרטורה, ספירות דם ובדיקות חלבמבחינת ניטור וכימות של כאב, נבחנו מדדים סטנדרטיים 

, נבדקה התגובה האלגומטרית של פרות בתחלובה ןראשוהניטור אקוסטי. בניסוי ואלגומטריה וכן 

)נגד דלקת(. לגבי אלגומטריה,   NSAIDSאחרי ההוקעה ואחרי טיפול בא. קולי, לפני הוקעה ב

ההוקעה והדלקת שנוצרה מעצימה  ,הבדיקה אמינה יותר בתום החליבהש הממצאים העיקריים היו

ההוקעה , והרבע הנגוע נוטה לתגובה אלגומטרית חריפה יותר מיתר הרבעים ,גומטריתתגובה האל

בניסוי השני עם פרות  קשורה עם הגברת האנטגוניזם לבדיקה אלגומטרית )התחמקות ובעיטה(.

עוברות ייבוש התקבל תגובה חזקה בסיגנל האקוסטי הקשור להשמעת קולות מצוקה והוחלט 

תוצאות מדידות האלגומטריה יקת שיניים כפי שהוצע בהתחלה. להתמקד במדד הזה במקום חר

קולט מגוון רחב של קולות,  ניטור אקוסטימצאנו שהיו חלשות ומאכזבות.  LPSשלישי עם בניסוי ה

של השנה האחרונה של  ראשיבניסוי הוהעלאת גירה. מצוקה ובמחקר זה התמקדנו בהשמעת קולות 

ברמה סיסטמית, גבוהים. ף וברמת פירוט וברמת אמינות המחקר הצלחנו למפות העלאת גירה בהיק

ובאמצעות בדיקות דם רוטיניות, לא מצאנו שום מדד מתוך הרבים שנבדקו שמראה הבדל בין טיפול 

-הוקעה ב הביקורת וטיפול תת קליני. לעומת זאת, מספר מדדי דם הגיבו באופן ברור לסטטוס של

LPS, של העלאת גירה נשמר מאוד על פני  ע אורך סבבאבל ההשפעה דעכה מהר. המדד של ממוצ

טיפולים שונים, ולא מועמד טוב לסמן לאי רווחה. לעומת זאת, סך זמן העלאת גירה ביום או מספר 

הסבבים של העלאת גירה ביום הראו תגובה לטיפול. ראינו עלייה בפרות תת קליניות לעומת פרות 

לה מיום ליום מפתיע וכנראה קיימים תבניות מחזוריות ביקורת, על פני כל הניסוי. השונות במדדים הא

התוצאה הכי מבטיחה היא תדירות השמעת  זוהו.שפועלים על סקאלות זמן של מספר ימים שטרם 

מרמז שיש כאן  ההוקעההמעבר מאפס קולות להשמעת קולות בדיוק ביום  :LPSקולות בטיפול 

לגלות הבדלים בין קבוצות של בעלי חיים על ברמת האוכלוסייה, ייתכן מאוד שניתן תופעה אמתית. 

ידי הפעלה אחידה ועקבית של מדידה אלגומטרית. בהקשר של חקלאות מדייקת וחיזוי אי רווחה 

אלגומטרית. לעומת זאת היו תוצאות ברמת הפרט, הניסיון שלנו לא מעלה תקוות גבוהות מהשיטה ה

ה שישרת המשך חקר הזסגרת המנוצר מסד נתונים מיוחד במ .מבטיחות מהשיטה האקוסטית

 .רווחה בפרות רפת-הפיתוח של ניטור אקוסטי ככלי עזר בגילוי מצבי כאב ואי
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 מבוא. 1

או חירות מרעב  (1:  (Brambell’s Five Freedoms)של ברמבל רווחת בעלי חיים הוגדרה ב"חמשת החירויות"

 (5 ;חירות לבטא התנהגות טבעית (4מחלות; או  פציעהחירות מכאב,  (3נוחות סביבתית; -חירות מאי (2צמא; 

. בכדי לשמור על רווחת הפרה, איתור מוקדם של כאב הינו בעל (Brambell 1965מצוקה )חירות מפחד ו

, חשיבות גבוהה. הסתרת כאב ועקה המושכות טורפים אל הפרטים החלשים בעדר, הינה תנאי לשרידות בטבע

(. זיהוי מוקדם של כאב בחיות המשק היה stoicismאב" )כך שהסלקציה גרמה להתנהגות של "הכלת הכ

 מאפשר טיפול נגד גורמי תחלואה ודלקות היוצרים כאב ומשפר את רווחתם ויצרנותם של בעלי החיים.

)תגובת כאב מגירוי שבאופן  allodyniaכתוצאה מדלקות, משתנות דרכי עיבוד המידע על כאב בשני אופנים:  

תגובה מוגזמת לגירוי שבאופן נורמאלי גורם לתגובת כאב  -  hyperalgesia-ה כלל( ונורמאלי אינו גורם לתגוב

(Fitzpatrick et al. 2006לדוגמה, דלקת עטין קלינית ותת .)- קלינית מעלה את הרגישות למקור חום ברגל

ינויים נגרמת משhyperalgesia  -(. תופעת הPeters et al., 2015האחורית באופן הקשור לחומרת הדלקת )

-ו cyclo-oxygenases (COX-1( משתחררים כתוצאה מפעילות PGsבגנים במח העצם: פרוסטגלנדינים )

COX-2)  על חומצה ארכידונית. ניטרולCOX-2  ע"י Non-steroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDS )

ב למשככי כאבים, בניגוד (. כאב אקוטי וממוקד מגיDolan et al. 2011הוא הבסיס של טיפולים להקלת כאב )

 (.American Pain Society 1987לכאב כרוני )

מבוססת על  - המקובלת בפיזיותרפיה בבני אדם - pressure algometryשיטת איזה כלים עומדים לרשותנו? 

, ז"א, כמות הלחץ המזערית mechanical nociceptive threshold( של  kgfמדידה ביחידות של ק"ג כוח )

(. כך, ניתן לכמת Tapper et al. 2013על איבר להשראה של תגובת התרחקות ממקור הלחץ ) המופעלת

 (.Fizpatrick et al. 2013הקשורות עם דלקות עטין בבקר ) hyperalgesia-ו allodyniaתגובות של 

 .Puppe et alחזירונים משמיעים קולות כאב מיוחדים הניתנים לכימות אקוסטי )שיטה נוספת מבוססת על קול. 

( ועגלים משמיעים קולות השונים בתדירויות גלי הקול ובעוצמתו כתוצאה מצריבת ניצני קרניים, וכך גם 2005

סבורים כי קשה להפריד קולות אלה מקולות  Prunier et al. (2012)טלאים כאשר מקצרים להם את הזנב אך 

קבעו   Gleerup et al. (2015)עומתם, גם ללא כאב. ל –פיסית וטיפול בבעלי החיים  המלווים כל תפיסה

שקיימים מאפיינים יותר וודאיים של כאב בבקר: תנוחת אוזניים, הבעת פנים, רעידות, שיער סמור אך גם חריקת 

שיניים ולעיסה ללא מזון. ניטור אקוסטי, כפי שפותח במנהל המחקר החקלאי, מיועד להקליט ולעבד את הצלילים 

אזור הראש על ידי תנועות לסת )נגיסות ולעיסות( בבעלי חיים במרעה. ממידע זה, ניתן ואת הוויברציות שנוצרים ב

לחשב מדדים שקשורים לצריכה, כגון קצב נגיסה, ולאפיין את הדגם היממתי של פעילות. בשנה האחרונה, 

גנל בזמן השיטה פותחה כדי לעקוב אחרי הצריכה של פרות רפת מקבלות מזון כולי )בליל(. הסתבר שעוצמת הסי

במיקרופון מסוג  צריכת בליל חלשה לעומת עוצמת הסיגנל בזמן רעייה, ולכן הוחלף המיקרופון הסטנדרטי

בנוסף, נעשה שינוי במיקום המיקרופון באזור הראש; במקום להתקין אותו במצח או על הקרן, כפי . משוכלל יותר

 עה עוברת מעל האף בראשייה רגילה.צושנעשה בבקר במרעה עד כה, המיקרופון ממוקם על האף, באזור שר

אבל מתוך ההקלטות שהצטברו במהלך המחקר הנוכחי התבהר שניתן לזהות דברים שלא ציפינו לזהות, 

התקשינו מאוד בנושא חריקות שיניים, בניגוד לציפיות. בתנאי הרפת של בית דגן, כגון בכל רפת רגילה אחרת, לא 

ויים של חריקת שיניים מתוך ההקלטות. בלי זה, מאוד קשה לקבוע לה כדי לוודא זיהעיניתן לבצע תצפית י

וודאיים האלה שהצלחנו -בנוסף, האירועים הלא בוודאות אם הדבר ששומעים הוא חריקת שיניים או רעש אחר.
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למצוא היו לא שכיחים בכלל, ולא בלטו בסריקה של הסיגנל כדי לזהות את האירועים האלה בקלות. זיהוי אוטומטי 

סביבה הרועש יחסי של תנאי ההקלטה. לכן הוחלט לבחור כול להתרומם בלי "סט למידה" מורחב, במיוחד בלא י

על פי הספרות  גיבה לאי רווחהומנפוץ,  ,תנאים: יחסית קל לזהות לושהש קייםמטרה אחרת שמ-התנהגות

. (Gregorini et al. 2013; Mammi et al. 2021; Moretti et al. 2017a,b) גירה המקצועית, והיא העלאת

בנוסף לכך, בחרנו  להבדיל מחריקת שיניים, להעלאת גירה יש מבנה הירארכי ברור שניתן לכמת באופנים שונים.

מטרה נוספת שבדרך כלל מתבטא באופן מינורי בלבד, ומהווה סימן מובהק לכאב ומצבי מצוקה, וזה -התנהגות

ויש חלוקה בין סוגים שונים של קולות, אבל המשימה לא  (. זה לא נפוץ,vocalizationהשמעת קולות )גועה, 

 קשה מדי.

 

 משככי כאביםהשפעת ו . ניסוי הוקעה תוך עטינית של חיידקי קולי2

)ליפופוליסכריד שהוא טוקסין  LPSדקים חיים אלא ילא הייתה כוונה להזריק לפרות חיבתכנון המחקר, 

בניסוי  הוחלט ,משיקולי אתיקה ,אולםשמתואר בהמשך. ואכן זה נעשה בניסוי שבוצע בשנה ג'  ,(בקטריאלי

כפי שפורסם בעבר  ,עטינית עם חיידקי א. קולי-הוקעה תוך אחר שבו בוצעהניסוי לחבר התל המתואר כאן

(Blum et al. 2017) ניסוי מעמיק יותר בנושא . משככי כאבים, ובזה לתת מענה לנושא בכותרת המחקר של(

גריעה ממצבת העדר שש פרות לפני אה מקיצוץ תקציבי לאחר אישור התוכנית.( סדרת הניסויים כתוצמהורד 

נבחרו על בסיס מדדי בריאות העטין לרבות ספירת תאים סומאטיים כללית ומבדלת ובדיקה בקטריולוגית להיעדר 

. ירעהשא ליטר לפני ההוקעה 25-כ נגיעות תוך עטינית בחיידקים. ממוצע תנובת החלב של פרות הניסוי עמד על

)הזרקת שני רבעים נבחרו לניסוי בכל פרה עפ"י היסטוריה של נגיעות והמדדים הנ"ל. רבע אחד נבחר לביקורת 

עטינית דרך תעלת מבוא הפטמה של תמיסת חיידקי א. קולי. -. הרבע השני הוקע באמצעות הזרקה תוךסיליין(

מחקר על דלקות עטין. שלוש פרות הוקעו אשר משמש חיידק מודל עולמי ב P4שלוש פרות הוקעו עם חיידק מזן 

פרטי ההכנה של . בעטיןאשר משמש מזה שנים למחקר על הפתוגנזה של חיידקי קולי  VL2874עם חיידק מזן 

האינוקולום עמד מובאים בדוח השנתי האשון של מחקר זה ולא מובא כאן מפאת קוצר יריעה. תמיסת החיידקים 

הוזרקה לרבעי הניסוי לאחר חליבת הבוקר, ניקוי וחיטוי הפטמות.  למ"ל. תמיסת החיידקים CFU 140-על כ

 הפטמות חוטאו לפני שחרור הפרות לחצר. ,לאחר ההזרקה

מספר אולם המדידות האלגומטריות התחילו  ,יום 14הניסוי ארך : ומדידות מסנסורים ברפת אלגומטריה מדידות

נקודות: רבע מודלק, שלושת רבעים לא  6-י החליבה בלפני ההוקעה. בכל מועד, המדידות בוצעו לפני ואחרימים 

וחליבה  2-3חליבות בימים  2-חליבות ביום הראשון, ב 3-. זאת, ב(coronary band) ר שתי הרגלייםכתנגועים, 

 אחרי ההוקעה. 14-וביום ה 4-10אחת בימים 

ימים אחרי ההוקעה )איור  3(. שפל התנובה היה 1, איור cfuשעות אחרי ההוקעה )לפי  12-שיא הדלקת היה כ

כל הפרות טופלו בפנידין לפי המלצת הרופא. . היה חשש לחיי הפרותואפתיה, ו חום גבוההפרות הגיבו ב(. 1

בלית ברירה, לכן,  מלבד פרה אחת שיצאה מהניסוי, כולן עלו באיטיות לתנובה רגילה מהיום השישי והלאה.

.  NSAIDS-של תגובת הפרה להוקעה ולהצלחת הרבת במידה מסוימת השפעה מעו התגובה האלגומטרית היא

ואחרי   NSAIDS-ניתוח התגובה האלגומטרית בוצע לפי שלוש תקופות: לפני ההוקעה, לאחריה בלי טיפול ב

 אחרי חליבה וכל ההשפעות ההדדיות.\כלל רבע, תקופה, לפני לכן, הניתוח הסטטיסטי .שהחלו הטיפולים
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בי תגובתן לבדיקה האלגומטרית. נמצא שהתגובה האלגומטרית ברורה יותר הייתה שונות גדולה בין הפרות לג

( 2, איור  P=0.02) NSAIDS(, הרגישות הייתה מרבית ביממה אחרי ההוקעה וטיפול P<0.01אחרי החליבה )

(. לגבי בדיקה אלגומטרית ברגליים 1( להיות רגיש יותר מיתר הרבעים )טבלה P=0.10וכי הרבע המוקע נטה )

בה אליה, נמצא כי לחליבה )לפני או אחרי( לא הייתה השפעה על עוצמת התגובה האלגומטרית או והתגו

התנהגות בעקבות הבדיקה. נמצא שעוצמת התגובה האלגומטרית הייתה הגבוהה ביותר לפני ההוקעה, הנמוכה 

מהפרות  78%(. לפני ההוקעה, 3; איור 1)טבלה  NSAIDS( אחרי ההוקעה וביניים בתקופת P<0.05ביותר )

אחרי הוקעה. נראה אם כך שהבדיקה באלגומטרית  66%-( וP<0.05) NSAIDSאחרי  61%הגיבו לבדיקה ורק 

 ברגלים אינה מספקת מידע לגבי כאב בעטין.

הופחת  (: הזמן המושקע בהעלאת גירה2עמידה, שכיבה, העלאת גירה )טבלה  –נבדקו מרכיבים התנהגותיים 

(P<0.05) טה לחזור לקדמותו עם הטיפול בע"י ההוקעה אך נ-NSAIDS לא היה הבדל בין התקופות בזמן .

 , הן הלכו פחות.NSAIDS-מנוחה. בתקופה שבה טופלו הפרות ב\השכיבה

בכאב שנגרם אחרי ההוקעה; זאת, בהנחה  איפשרו להבחין מדידות אלגומטריותש על סמך הניסוי הזה נראה

הושפעו מההוקעה. העטין  תנהגות הפרות כלפי המדידהה לא תרם הרבה להפחתת הכאב. NSAIDSשמתן 

ברגליים היו ללא קשר עם כאב העטין ונראה  מדידות אלגומטריות המוקע נטה להיות יותר כואב מהיתר.

נראה שהבדיקות  .NSAIDS-שהתוצאות משקפות התרגלות למדידות ללא קשר להוקעה או לטיפול ב

 מות כאב.האלגומטריות הן בנות ביצוע ומועילות לכי

 אקוסטיקה .3

ניטור אקוסטי, כפי שפותח עד כה במינהל המחקר החקלאי, מיועד להקליט ולעבד את הצלילים ואת הוויברציות 

שנוצרים באזור הראש על ידי תנועות לסת במעלי גירה. ממידע זה, ניתן לחשב מדדים הקשורים לצריכה ולאפיין 

שניתן לזהות  יתהההשערה היבתחילת הדרך . (4)איור  רהאת הדגם היממתי של פעילויות, כולל העלאת גי

 .ים טובים יותר בסיגנל האקוסטיאינדיקטור, אבל בפועל נמצאו חריקת שיניים, שהיא אינדיקטור מובהק לכאב

ברפת היא קשה מנקודת מבט של שרידות אביזר  הלמדנו שהסביבה הפיזית של פרלגבי הראשייה עצמה, 

במגע ישיר עם ברזלים ומוטות מתכת, במיוחד באזור העולים בזמן אכילה, קורות המחובר לגופה. הפרה חיה 

ראש במיוחד ש היה קושי באיטום הציוד נגד מיםפיזי לציוד. בטון, קצוות ופינות וכל אלה מספקים הזדמנויות נזק 

לחות , במיוחד בתקופות בהן מופעלות מקהפרה, הן מלמעלה והן מלמטה, נרטב בחצר ההמתנה של המכון

 .הצינון

. הנחנו כי LPSבשנה ב' של המחקר התבקשנו על ידי וועדת האתיקה לחפש חלופה להזרקה תוך עטינית של 

הפסקת החליבה לקראת ייבוש הפרה כרוכה בכאב הנגרם בגודש ועסקנו בזיהוי ומדידה של כאב ברקמת העטין 

יך לא הדרגתי. כל פרה עברה מדידת כאב תשע פרות מעדר בית דגן יובשו בתהללשם כך,  סביב תהליך הייבוש.

-ימים רצופים לפני הייבוש ו 3-7הנגרם ע"י לחץ של אלגומטר על מקום מזוהה בכל אחד מהרבעים. זאת, במשך 

פרות היו  3ימים אחרי הייבוש. אותן פרות צויידו במערכת אקוסטית ונרשמה ההיסטוריה הבריאותית שלהן:  3-4

 סבלו בדלקת בשני רבעים ושלוש בפצע או דלקת ברבע אחד.ללא היסטוריה רפואית, שלוש 

מהווה מיפוי מיוחד של העלאת גירה. כדי לבחון הגדול של "ריצוף ידני" של הקלטות נעשה מבצע בניטור אקוסטי, 

את טיב החיזויים של אלגוריתם כלשהו, דרושים נתוני "אמת" בעלי דיוק גבוה שמולם תתבצע השוואה. תועדו 
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( סימון תחילה וסוף של 1הקידוד נעשה בשלוש רמות: מתאימה.  גירה באופן "ידני" בעזרת תוכנה דגמי העלאת

סימון ההפסקה בעוצמת הסיגנל כאשר החיה  – interbolus pause( 2"( של העלאת גירה. boutכל מחזור )"

 עשרות תנועות לסת.( כל לעיסה בתוך בולוס. כל בולוס הוא 3בולעת בולוס, ואז מעלה את הבולוס הבא לפה. 

פרות שעבורם יש ניטור אקוסטי  3במסד הנתונים שהצטבר לניסוי הזה, יש : vocalizations-מיפוי העלאת גירה ו

. מבחינת מספר מחזורי 10606רציף לתקופה של כשבועיים, למעט תקלות. מספר האירועים שקודדו בכלל הוא 

 .10יבות שהממוצע הוא בסב 3העלאת גירה ליום, רואים בטבלה 

סמנים ברורים ויציבים בזמן  בשלב ראשון חובה לבצע אפיון כללי ממוצע של ההתנהגות כדי לבחון אם יש כאן

מציג וויזואליזציה של תבנית העלאת גירה לאורך היממה  5רווחה. איור -רווחה גבוהה, וסטייה מזה בזמן אי

כל עיגול מייצג מחזור אחד של העלאת גירה, שעות.  24ותקופת הניטור עבור שלוש פרות. כל רצועה מייצגת 

התפלגות בבדיקה של כאשר מרכז העיגול מייצג את זמן תחילת המחזור, וגודל העיגול מייצג את משך המחזור. 

מראה את  6איור דקות.  35שעות, או  0.58 יהפרות ביחד, הממוצע ה 3עבור משך מחזור של העלאת גירה, 

לפעמים וסך שעות של העלאת גירה ליום, לפי פרה ויום ניטור בתוך פרה.  מספר מחזורי העלאת גירה ליום,

חלק מהערכים הנמוכים באיור ל אבל תקלות טכניות גרמו ערכים נמוכים משקפים התנהגות ולא חורים בנתונים

. הערכים הנמוכים ביום הראשון והאחרון של תקופת הניטור קשורים לשעת התקנה והורדה של הראשייה. 6

ות מקשות על הסקת מסקנות חזקות בשלב הזה, אבל בהחלט נראה שיתר הימים בהם הייתה חריגה התקל

 בזמן העלאת גירה קרובים למועד הייבוש.

סביר להניח שעדיף להתרשם מהחציון  ,משך הזמן בין סוף מחזור העלאת גירה לתחילת המחזור הבא לגבי

הניטור. החציון הוא שעה אחת בדיוק. לפי זה יוצא מאשר הממוצע בגלל הבעיה של "זמנים מתים" ברציפות 

מחזורי העלאת גירה,  15-דקות, ביום צפויים להיות כ 60דקות +  35-שאם מחזור של העלאת גירה מורכב מ

התמונה )זמן אכילה מסביר חלק מהפער.( , אבל בהחלט בתחום. 5ערך בהחלט בצד הגבוה ביחס לאיור 

 יא של חוסר ריתמוס יציב של מחזורי העלאת גירה במהלך היממה.שמסתמנת מתוצאות ראשוניות אלה ה

מראה את הדגם של הוצאת קולות: התבנית היא שונה לחלוטין בין פרות, עם מעט  7איור  ,vocalizationsלגבי 

אירועים בפרה אחת ואלפים בשתי האחרות, וריכוז מאוד גבוה בימים מסוימים. תדירות הוצאת קול יכולה להגיע 

ימי ניטור  55 -בשעה, עבור שלוש פרות במשך כ vocalizationההתפלגות של מספר אירועי ת בשעה. למאו

התדירות של אירועי  מתרחשת,, אבל כאשר היא מתרחשתתופעה שרוב הזמן לא סוג על  המעידאקוסטי, 

vocalization  שמך שעה שלמה. שניות בממוצע, ב 10גבוהה. בתדירויות הגבוהות ביותר, הפרה מוציאה קול כל

כאשר תוצאות אלה על אלפי קולות ביום התקבלו, היינו ספקניים ובוצע בדיקה ואימות על ידי אדם אחר באופן 

 מדגמי, והתוצאות נמצאו אמינות.

לפני הייבוש, בניגוד למצופה, פרות בעלות היסטוריה של דלקות היו רגישות פחות מחברותיהן לגבי אלגומטריה, 

בניתוח התגובה האלגומטרית אחרי הייבוש, שימשו ערכי . (8)ראה איור  (P<0.05דלקות )ללא היסטוריה של 

( בין התגובה האלגומטרית אחרי החליבה ואחרי P=0.07אחרי חליבה. נמצאה מגמה למובהקות )\תגובה לפני

 בתגובתם למדידה אלגומטרית: סדר הרגישות היה (P<0.05)הכניסה ליובש. הרבעים נבדלו 

LBQ=RFQ>LFQ  RBQ>. 
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( או מגביליהם LFQ-ו RFQנמצאו קורלציות גבוהות בין מדדי אלגומטריה של רבעים שכנים לרוחב )למשל בין 

( היו אף הן מובהקות אך חזקות RFQו  LFQ(. הקורלציות בין רבעים של אותו צד ) LBQ-ו LFQהאחוריים )

 (.4פחות. זאת, בזמן התחלובה ואף אחרי הייבוש )טבלה 

ימים ראשונים שלאחר הייבוש שבהם יש נתונים לכל הפרות, נמצא כי  3של כלל ימים בתחלובה מול בניתוח 

 (.P<0.001, 9הייבוש דווקא מקל על התגובה האלגומטרית )איור 

 בליווי מדדי ניטור פיזיולוגיים והתנהגותיים LPS-הוקעה בניסוי . 4

, ולאור E. coli -דבקו פרות בנעיל שבו לאור הבעיות הווטרינריות שעלו בניסוי הראשון שדווח ל

כול לדמות עבורנו אי רווחה של דלקת עטין, יהספקות אם ייבוש פרה תוצאות ניסוי הייבוש לעיל ו

היה  תכנון. הבחוןהיא חלופה שכדאי ל –כפי שהוצע בהצעת המחקר  – LPS-הוחלט שהוקעה ב

פרות  רבעים של העטין; 4-ת בשל פרות בריאו לבצע את הניסוי עם שלושה טיפולים: ביקורת

רבעים של העטין שעברו  4-ברבע אחד של העטין; פרות בריאות ב ותנגועשקליני" -שמוגדרות כ"תת

, ברבע אחד של העטין. היו קשיים בקבלת אישור מוועדת אתיקה לבצע את ההוקעה LPS-הוקעה ב

 נאלצנו ,קבל אישור הוועדהצוות המחקר ולדיחוי חמור בביצוע הניסוי. אחרי שהת חילופיגרם וזה 

. בערך בזמן הזה המקורית מחדש כי פרט בפרוטוקול הניסוי היה חסר בבקשהאת הבקשה להגיש 

ולא ניתן היה לתכנן ניסוי  ,והיעדרויות מעבודה , בידוד,הקורונה ותקופות של סגרמגפת אותנו  הפקד

הרעיון הניסוי יצא לדרך.  2022 ובאביב ,. ביקשנו וקיבלנו הערכה של שנה בביצוע המחקרמורכב כזה

היה להפעיל מערך שלם של מדידות לכל אורך הניסוי ולבחון איזה מהם מגלים תגובה ברורה 

( המטרה לבדוק אם סטטוס זה SubClinicalאו  SubCקליני" )-לשלושת הטיפולים. בטיפול "תת

ולוגית למועד משתקף במדידות כהפרש עקבי לעומת טיפול הביקורת, ובעצם אין משמעות בי

(, יש את ימי הניסוי לפני ההוקעה )כדי LPSההוקעה עבור שני טיפולים אלה. בטיפול ההוקעה )

(. … ,T1, T2, T3( ואת הימים העוקבים )T0לקבוע מצב "רקע" לכל פרה(, את יום ההוקעה עצמו )

פולים , וגם להשוות אותן לטיT0לבדוק את הפרות של הטיפול הזה ביחס לעצמן סביב המטרה 

האחרים בתקופות השונות של הניסוי. מערך המדידות כלל את שתי הטכנולוגיות שנחקרו היטב 

בשנים הראשונות של המחקר הזה, אלגומטריה ואקוסטיקה. בנוסף נעשה ניטור של סמנים 

 פיזיולוגיים דרך הדם והחלב.

 שיטות וחומרים 4.1

פרות בכל  6, מחולק לשלוש קבוצות טיפול, 18מספר בעלי חיים בניסוי היה  :בחירת הפרות בניסוי

הפרות . ןלתוך רבע עטי LPS פרות בעלות דלקת קליניות כתוצאה מהזרקת: שש LPSטיפול  קבוצה.

נבחרו לניסוי לאחר בדיקה מקיפה של בריאות העטין, כולל היסטוריה של דלקות, תנובת חלב, 

פרות : שש SubClטיפול יולוגית(. ובדיקות חלב )סת"ס, התפלגות תאים סומטיים ותרבית בקטר

קליניות שנבחרו לפי בדיקת סת"ס בחלב וגרף תחלובה וכן בדיקה בקטריולוגית -בעלות דלקות תת

והתפלגות לויקוציטים, ובדיקות חלב של מוליכות, חלוקת סת"ס לסוגי תאים לבנים, לקטוז, ותרבית 

נבחרו לניסוי ללא היסטוריה של דלקות  פרות לקבוצת הביקורת(: שש Cטיפול ביקורת ) בקטריולוגית.

מ"ל(. הבחירה הייתה לפי בדיקות חלב )מוליכות, סת"ס \150,000-ובעלות סת"ס נמוך מאוד )פחות מ

 (.וחלוקתם לסוגי תאים לבנים, לקטוז, תרבית בקטריולוגית
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כל הניסוי להריץ את  היה מסיבות לוגיסטיות, לא ניתןוגם  LPS-שימוש בהמתוך שיקולי זהירות לגבי 

מכל טיפול( בכל  3פרות ) 9-הפרות. הניסוי בוצע בשני סבבים עוקבים, ו 18בבת אחת עבור כל 

נציג תוצאות על ציר זמן יחסי למועד גם קבוצה/סבב. לכן היו בפועל שני תאריכים של הוקעה, אבל 

 הוא יום ההוקעה. (T0) , ואז יום האפסהוקעה של אותה קבוצה, במקום תאריך מוחלט

הוקעו ברבע עטין אחד לאחר חליבה, ניקוי וחיטוי של העטין, באמצעות  LPS הפרות בטיפול: הוקעה

של תמיסת סליין ללא פירוגניים. יום  mL 10 מהול ב LPS של μg10 עטינית של-הזרקה תוך

עבור  2022באפריל  4-וב( LPS פרות בטיפול 3) 1עבור קבוצה מס'  2022במרס  21ההוקעה היה 

הפרות נבדקו ו ,אחרי הוקעה LPS מעקב קליני בפרות (. בוצעLPS פרות בטיפול 3) 2ס' קבוצה מ

התנאים לגבי הניסוי כולו,  .עקה )העלאת גירה, תיאבון, תנועה וכו'( אולהתפתחות סימנים של דלקת 

פרה  הבפועל, לא נפסללא התקיימו בפועל כלל. מסוימת בניסוי  פרהשנקבעו להפסקת השתתפות 

 ., וברוב המקרים ההוקעה עברה עליהן בקלותמהניסוי

בדיקות חלב, אלגומטריה, בדיקות מרכיבים במערך הדיגום והניטור:  5היו  :רוניטהמערך הדיגום ו

שעות ביממה. לגבי  24האחרון מיועד לפעול באופן רציף, . יאקוסטניטור טמפרטורה, ומדידת דם, 

יום או ימים לפניה, וכ 5-כע" פעמיים לפני הוקעה: ים, הרעיון היה לאפיין את ימי ה"רקחרארבעה הא

. ביום ההוקעה ולמחרת הדיגום היה אינטנסיבי, ולאחר מכן כשני דיגומים להראות חזרה היומיים לפני

 .מכל סטייה אם הייתה. המערך המדויק של דיגומים יופיע באיורים המיוחדים לכל מדד

שעות לאחר  8-12ם הגוף צפוי לעלות בין טמפרטורה נמדדה על ידי מדידת חום רקטאלית. חו

תמיד. איסוף דם היה כמעט שעות. טמפרטורה ולקיחת דם נעשו ביחד  16-24ההזרקה, ולרדת בין 

הפרות בניסוי. הביצוע תמיד בעולים, ובבוקר בזמן חלוקת  18מכל  ,ע"י גורם מורשה ,מווריד הזנב

 .מזון

על ידי חליבה ידנית לתוך מבחנה. בתחילת הניסוי  במכון החליבה לפני החליבה, דגמוחלב נדגימות 

וגם את  ותנבדקו כל עטין לחוד של כל הפרות לקבוע מצב בריאות, ולאשר זיהוי פרות תת קליני

 רבעים; פרות 4-. בהמשך הניסוי, פרות ביקורת נדגמו עם מבחנה אחת בלבד מורכב מנגועבע הוהר

LPS   'קליניות נדגמו מרבע -ד, וכל היתר ביחד; פרות תתשקיבל את ההוקעה לחו 1נדגמו מרבע מס

 .הנגוע לחוד, וכל היתר ביחד

ועל סמך הניסיון שפותחו, על פי השיטות  ,ות בוצעו מספר פעמים במהלך הניסויאלגומטרימדידות 

הפרוטוקול היה למדוד אחרי חליבה, פעם אחת בכל רבע של ב' של מחקר זה. -בשנים א' ו ,שנצבר

רבע מת(. לחץ הולך וגובר מופעל על העטין עד שהפרה מגיבה או הלחץ הגיע )אך לא ב העטין

תנוחה,  שינוייחידות על המכשיר. הערך על הצג נרשם, וסוג התגובה נרשם )הרמת רגל,  10לתחום 

 בעיטה, ללא תגובה(.

חרי בוצע, לפחות בשאיפה, באופן רציף משבוע ימים לפני יום אפס ועד כשבעה ימים א אקוסטיניטור 

יום אפס. הראשיות עברו ריענון מדי מספר ימים ובו הוחלף הסוללה והוחלף כרטיס הזיכרון. יש לזכור 

בעמידות ובשכלול שצפוי ממוצר מדף. עד הריענון הבא של ראשייה ולא בנוי  in-houseשהציוד פותח 

 לא ניתן לדעת אם הכל תקין מבחינת ההקלטה.
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 תוצאות 4.2

ומסונכרן היטב להוקעה בפרות  , עקביתטורה לא הראו סטייה ברורהמדידות הטמפר: טמפרטורה

LPS ,אלא נראה (10ב הפרות האחרות של הניסוי )איור היעדר שינויים מהותיים בקר זה, יחד עםו ,

 זה קשור לשעה של היום ולא טיפול.שכל הפרות הראו תגובה באזור יום אפס, ויתכן מאוד ש

ניתוח סטטיסטי של נתוני הטמפרטורה, נבדקו שלוש גישות, כאשר קשה בעין להפריד בין הגורמים. ב

. בגישה הראשונה, נותחו הנתונים covariate-מופיע במודל כ T0בכל גישה הממוצע של הימים לפני 

כאן התקבל  שעת דיגום )חליבה א', ב' או ג'(.בלבד, ולבחון את האינטראקציה בין טיפול ו T0עבור 

 0.78גבוה משני האחרים בהפרש של  LPSבשעת חליבה ב', וטיפול  הבדל מובהק בין הטיפולים

 מעלות צלסיוס לעומת טיפול הביקורת. 0.65והפרש של  SubClinicalמעלות צלסיוס לעומת טיפול 

בגישה השנייה הוכנסו נתונים מיום אפס עד סוף הניסוי, כאשר "תקופה" הוגדרה כשילוב של יום 

בין הטיפולים החזויים , אבל ההבדלים 0.06-של "טיפול" הגיע ל ושעת חליבה. כאן רמת המובהקות

תקופה לא היה מובהק,  Xלמרות שהאינטראקציה טיפול  מעלות צלסיוס(. 0.1-היו קטנים מאוד )כ

הגיע  Fבדקנו את ההפרשים בין הטיפולים לפי תקופה. עבור שעת חליבה ב' ביום אפס, מבחן 

צמצמנו את הנתונים של כל פרה לערך ממוצע עבור יום  בגישה השלישית .0.0026למובהקות של 

אבל שוב  p=0.04. כאן השפעת הטיפול היה מובהק ברמה 6עד  2אפס, וערך ממוצע עבור ימים 

מעלות צלסיוס. על בסיס כל זה, נראה לנו שפרות  0.2עד  0.1ההפרש בין הטיפולים היה בתחום 

LPS  עלו בטמפרטורה רקטאלית כתוצאה של הזרקתLPS .בבוקר בסביבות הצהריים של אותו יום 

)ספירת דם מלאה( לא סופקו בצורה דיגיטלית ולא ניתן היה לבצע  CBCתוצאות  :CBCבדוקות דם 

הם בעלי הסבירות ש נודיגיטציה של כל הפריטים שניתנו בפרופיל. נבחר מספר מצומצם שהנח

. המדדים החשובים ביותר מוצגים LPS טיפול, והכי חשוב, ליםטיפוללהגבוהה ביותר להראות תגובה 

 ,אחרי טיפול. עבור כל פרהו ,זמן המדידה חולק לשלוש תקופות: טרום טיפול, יום טיפול .11 באיור

כלל ANOVA (repeated measures )ממוצעים לתקופה. מודל מבוטאים כהנתונים על כל פרמטר 

בתוך הטיפול כגורם אקראי.  מקוננת ופרה ,טיפול, תקופה והאינטראקציה ביניהם כגורמים קבועים

 הראתה שכמעט כל הפרמטרים סבלו מהטרוסקדסטיותמניתוח זה בדיקה של השאריות 

(heteroscedasticity) 16עבור ארבעה מתוך . טרנספורמציה לוגריתמית פתרה את הבעיה רק 

לה שכל( Conover-Iman test)פרמטרית -הפרמטרים. לאחר מכן נעשה שימוש בשיטה הלא

על הנתונים  ANOVA (repeated measures) דירוג של הנתונים המקוריים וביצוע טרנספורמצית

 ממוקדותתקופה הייתה מובהקת, בוצעו השוואות  x המדורגים. במקרים בהם האינטראקציה טיפול

בין תקופות לכל קבוצת טיפול ובין קבוצות הקונטרסטים המעניינים הם  .contrast-tמבחן באמצעות 

 טיפול לכל תקופה.

היו לא מעט מדדי דם שהראו השפעות מובהקות של טיפול . 5התוצאות מובאות בטבלה 

 Basophil :היה חריג באופן ברור 0בזמן  LPSבאינטראקציה עם תקופה, והיו מקרים בהם טיפול 

אופן היה נמוך ב יחידות מוחלטות ויחסיות() Monocyte ,היה נמוך באופן חריג יחידות מוחלטות()

)יחידות  WBC ,Lymphocyteואחריהם לפי מידת הסטייה מיתר הטיפולים אפשר למנות חריג, 

 .PMN/Mono)יחידות מוחלטות( ויחס  LUCמוחלטות(, 
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הקיטים הדרושים לבצע את הבדיקות הגבוהה של עלות הלאור : וקורטיסול Pבדוקות דם: חומר 

, Pאפס של הניסוי בכל סבב. לגבי חומר  ממוקדות סביב זמןנעשו בדיקות בשלב ראשון האלה, 

בחלק מהדוגמאות,  לא המשכנו את הבדיקות.האלה, מפאת היעדר הגבה מצופה בזמנים הקריטיים 

( במובן זה 12איור התוצאות היו קצת לא צפויות )ריכוז החומר היה קרוב לסף לגילוי. לגבי קורטיסול, 

וניתוח סטטיסטי של כל מועד דיגום לחוד הראה שהריכוז היה תמיד גבוה ביותר בטיפול הביקורת, 

 , אבל סדר הטיפולים היה הפוך מהצפוי:(P=0.0084בלבד )  T0השפעת מובהקת של טיפול במועד 

 C = 327, SubC = 274, LPS = 239 

ניתוח דגימות החלב סיפק שלושה אינדיקטורים שבאמצעותם ניתן לזהות תגובה  :בדיקות חלב

( הראתה התפלגות לוגריתמית, והתוצאות מוצגות SCCהסומטיים ) לטיפול. ספירת התאים

(. למרות שהתוצאות אינן חד משמעיות, נראה א13באמצעות הערכים שעברו טרנספורמציה )איור 

)אדום(, להיות נוכח  "הנגוע"שיש שכיחות גבוהה יותר של ערכים בטווח הגבוה יותר עבור רבע העטין 

 CMT, אבל התגובה חלשה. עבור LPS-ב T0פיע יותר לאחר ולהו SubC-לאורך כל הטיפול ב

הרבה יותר חזקה  LPS-(, אם כי התגובה לטיפול בב13מתקבלת תמונה דומה במקצת )איור 

(, הייתה שכיחות אפס ג13לעומת ספירה רגילה )איור  TMTCוברורה. עבור השכיחות של קוד 

, ועלייה בשכיחות SubCבטיפול היו המוקד א ל, הייתה שכיחות בלתי צפויה לרבעי עטין שCבטיפול 

. יחד, תוצאות אלו מאשרות כי מאפייני החלב הגיבו באופן שניתן לצפות LPSבטיפול  T0 בימים אחרי

 .LPSבהתאם לטיפול שהוטל, והתזמון שלו במקרה של 

ים. מורכב במיוחד ומחייב בדיקה סטטיסטית מכיוונים שונמבנה הנתונים האלגומטריים : אלגומטריה

עבור כל  .קלינית-והטיפול תת LPSשל נתוני הכוח האלגומטרי נערך עבור הטיפול  ניתוח הראשוןה

כוח ברבע  מינוסכוח ממוצע ברבעים לא נגועים מוגדר כ:  Yהמשתנה התלוי  ,פרה בכל נקודת זמן

חיובי  ,0יהיה אפס לפני יום  LPS Y-ושיהיה חיובי לכל הזמנים,  SubCl Y-ההיפותזה היא שנגוע. 

עם הופעלו  ANOVA (repeated measures)של  מודלים. שלושה T0, ואולי חיובי גם לאחר T0ביום 

הגורם טיפול.  xוזמן  ,, טיפול(2או  1" )קבוצה"הגדרות שונות של זמן; גורמים קבועים נוספים היו 

גבול על היה  "זמןנמצא שהגורם "גורם אקראי. הוגדר כוהטיפול  "קבוצה"בתוך היה מקונן  "פרה"

. בהקיםלא היו מו גורמים אחרים במודל( בשני המודלים הראשונים; p<0.07>0.05)המובהקות 

ירוק מציין ערך חיובי צבע  .זמן xטיפול שילוב של לאפס עבור כל  Yמשווה את הממוצע של  6טבלה 

 .מובהקוכתום מציין ערך שלילי מובהק 

( או 1-לציפיות: הם היו בלתי צפויים )מסומנים ב קרים המובהקים לא התאימומהיא שכל ההבעיה 

לגבי תגובת הפרה )בעיטה, הרמת  (.3-( או מאוחרים מדי )מסומנים ב2-בכיוון הלא נכון )מסומנים ב

רגל או הזזת רגל/שינוי תנוחה(, חישבנו את שיעור התגובות שהיו כל אחד מאלה בהתאם לטיפול 

(. 1לא התקבל שינוי על פני הזמן בטיפול הביקורת )שורה נראה הגיוני ש .(7)טבלה  ותקופה בניסוי

(, התקבל הבדל בלתי צפוי בתקופה לפני הוקעה, ובתקופה לאחר יום LPSלגבי טיפול ההוקעה )

(. יש רושם שהרובע שהוזרק נהיה דווקא 3-ו 2( התקבל הבדל בכיוון הלא צפוי )שורת postההוקעה )

( הכיוון הוא כצפוי בתקופה "לפני" 5-ו 4קליני )שורות -יפול תת(. לגבי ט3פחות רגיש עם הזמן )דורה 

 , אבל באופן כללי פחות רגיש לעומת הביקורת.T0-ו
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בניתוח הבא חושבו הממוצעים של ערכי הכוח לפי טיפול וסוג העטין )בריא/נגוע(, עבור שלוש תקופות 

וי על פני הזמן עבור טיפול (. רואים מעט מאוד שינ8)טבלה  T0, ואחרי T0, ביום T0בלבד: לפני 

(. בטיפול ההוקעה יש הפרש לא צפוי לפני ההוקעה, וחוסר הפרש ביום 1הביקורת, כצפוי )שורה 

קליני, יש הפרש לא גדול בכיוון הצפוי בתקופה לפני -(. בטיפול תת3-ו 2ההוקעה וגם אחרי )שורות 

T0  וביוםT0 (.5-ו 4, אבל לא בהמשך )שורות 

שהוגדר לעיל, כאשר ציר הזמן מתבטא בשלוש תקופות  Yהניתוח האחרון מתייחס שוב למשתנה 

, מובהקתאם הטיפול היה מגביר את הרגישות של הפרות אזי הייתה צפויה אינטראקציה בלבד. 

חיוביים נראים דומים ו Yוערכי  ,לפני הטיפול ואולי לאחר הטיפול LPS-גדולה יותר בהייתה  Yכאשר 

הממוצע  Y. בנוסף להשוואת הטיפולים, ערך מובהקת היוהטיפול. אף אחת מההשפעות במודל ביום 

מדגם אחד, תוך שימוש בשגיאת התקן עבור  tהושווה לאפס עבור כל טיפול בכל תקופה על ידי מבחן 

 (.9)טבלה  ANOVA-מתוצאות ה

. בפועל חיוביים ביום הטיפולהיו צפויים להיות זניחים לפני וייתכן לאחר הטיפול ו LPS-צעים במוהמ

קלינית היו צפויים להיות חיוביים בכל -תתלא אושר על ידי הנתונים. הממוצעים בקבוצה ה זה

 התקופות: כיוון זה נצפה אך התוצאות לא היו מובהקות.

כדי להשוות בין שלוש של העטין הרבעים הבריאים  שלבנוסף לניתוחים לעיל, נעשה שימוש בנתונים 

ערכי הכוח של הרבעים הבריאים עבור כל חושב ממוצע יפול והתקופות. עבור כל פרה, קבוצות הט

( הכיל את הגורמים: קבוצה, טיפול, תקופה, repeated measures) ANOVAתקופה. מודל 

בתוך קבוצה וטיפול כאפקט אקראי.  מקוננתופרה  ,כהשפעות קבועות בין טיפול ותקופהאינטראקציה 

הוקית של -(, והשוואה פוסטp=0.024ידה בניתוח זה הייתה תקופה )היח תמובהקהההשפעה 

הראתה שהכוח הממוצע ביום הטיפול גבוה יותר באופן  Tukey  (alpha=0.05)תקופות בשיטת

 מאשר בתקופה שלפני הטיפול. מובהק

ניתוחים, כל מסד בסדרה הראשונה של שונות. ארגון גירה ברמות עלאת בדקנו דפוסי ה :אקוסטיקה

גירה סומן ( של העלאת boutסבב )שעות הקלטה נסרק באופן ידני וכל  4000-נתונים של כה

 קאלהגירה יש דפוס שניתן לזהות בבירור בסעלאת נמוכה שכן להבזיהוי בתחילתו ובסיומו. השגיאה 

פרק ב העלאת גירהמכאן ניתן לגזור את הזמן הכולל המוקדש ל .4, כפי שראינו באיור מההמתאי זמן

 סבביםהזמן בין ממוצע ואת  סבבמשך הממוצע , את ממהיל סבביםשעות, את מספר ה 24של זמן 

גירה כדי לנסות ולזהות עלאת ה סבבישל לעיל  5איורים דומים לאיור . יצרנו (14)ראה איור  עוקבים

שעות  24נורמל לתקופה של עלאת גירה יומי . זמן הנומרישקשה להגדיר באופן בתבנית הפרעות 

 היה חלקי.של ניטור אקוסטי כיסוי כאשר ה

מעניין שמשך ההפסקה בין סבבי העלאת גירה עוקבות מתבהר טוב יותר כאשר מציגים אותו 

ה"גל" הראשון של ההתפלגות (. 15)איור  תמודאלי-בסקאלה לוגריתמית, והתגלתה התפלגות בי

מינימלית שרירותית  מכיוון שלא רצינו לקבוע הפסקה והוא קיים דקות בלבד 2-משתרע על פני כ

 Cדקות עבור טיפולים  43-משך ההפסקה היה כחציון . מעניין אף יותר, סבב של העלאת גירהלסיום 

הכי מסקרן,  . ניתוח סטטיסטי של נתונים אלה לא היה חד משמעי.Sדקות עבור טיפול  38, אך L-ו

עבור  LPS-הוקעה בהבמשך שעות רבות ביום עלאת גירה שמנו לב להפסקה מוחלטת של פעילות ה
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, יש לנו נתונים אקוסטיים נו, אך לא עבור פרות משני הטיפולים האחרים. לצערבטיפול זה פרותה

 , וזה מחליש את כוח הניתוח הסטטיסטי.הפרות 6מתוך  4עבור רק איכותיים ליום אפס 

ה להרחיב לגבי השמעת קולות, בוצעה סריקה ידנית של ההקלטות, החל ביום האפס של הניסוי בכוונ

, מראש הוחלט לבצע LPSאת המאמץ אם התוצאות הראשונות מצדיקות את המאמץ. עבור טיפול 

(. באופן 16, כדי להשוות פרה בתוך עצמה בתגובתה להוקעה )איור 1ו+ 0, 1-זיהוי בשלושת הימים 

, 1מינוס  ביום LPSמנותק התוצאות מאוד מבטיחות: לא היה מקרה אחד של הוצאת קול של פרות 

בקרב פרות הביקורת, ביום אפס היו קולות . 1פלוס , בחלקן גם ביום 0הפרות השמיעו קולות ביום כל 

קליניות -משתי פרות מתוך הקבוצה, וזה כמובן מחליש את כוח החיזוי של המדד. בקרב פרות תת

, קליני-היותן בסטטוס תתרובן השמיעו קולות, ואף בשיעור גבוה. קשה לייחס את זה באופן ברור ל

 350-שהשמיע כ (4135)הפיל הגדול ביותר בחדר הוא בוודאי הפרה אבל  .אם כי האפשרות קיימת

שבאותו יום שמו לב לירידה ה תבדיקה בתיק הממוחשבת של הפרה הראאבל  !1קולות ביום מינוס 

לא מצא משהו חריג והיא חזרה רופא ה לביקור רופא.בתנובת חלב ואף סימנו את הפרה הזאת 

שני הינו. ימשהו לא היה תקין אצלה, וזה התבטא בין היתר בהשמעת קולות שזכנראה לאיתנה. 

בחריג התנהגותי של ירידה בזמן הצטלבו  (4145-ו 3990פרות ) 16הערכים הבאים בגודלם באיור 

הושג מימון למחקר נוסף בתחום הרווחה אחרונה ל בחלב יומיים לאחר מכן באחת מהן. שכיבה וירידה

זה . (שעות הקלטהאלפי )ל לכלל הניסוי "וניטור אקוסטי, והכוונה להרחיב את הכיסוי של הניתוח הנ

 השיהי לימהדוגמה לעיאפשר בדיקה מבוססת יותר של השמעת קולות כסמן לכאב ואי רווחה, וברור 

 ה.כל פר תיק הממוחשב שלצורך להצליב את המידע הזה עם ה

 סיכוםדיון ו. 5

של  סוגים, ובמהלכו נבדקו שלושה בזיהוי וניטור כאב הנגרם ע"י דלקות עטין התמקדהנוכחי המחקר 

מבחינת ניטור  קלינית.-תתטבעית בדרגה הופעה ו, LPS-ב הוקעה ,E. coli-הוקעה ב -- דלקת עטין

, (וכדומה CMTרטורה, , טמפCBCוכימות של כאב, נבחנו מדדים רבים, רובם סטנדרטיים ומוכרים )

נבחרה ככלי מדידה של רגישות לכאב באזור העטין במספר לא קטן של  –אלגומטריה  –אחד 

הוא חדש ופותח על ידי  –ניטור אקוסטי  – בספרות אבל לא נבדקה לעומק בארץ, ואחדמחקרים 

, נבדקה מחקרשנה הראשונה של הניסוי שבוצע בב החוקר הראשי במסגרת מחקרים אחרים.

-, אחרי ההוקעה ואחרי טיפול בE. coli-בתגובה האלגומטרית של פרות בתחלובה לפני הוקעה ה

NSAIDS  .)הבדיקה אמינה יותר בתום ( 1לגבי אלגומטריה, הממצאים העיקריים היו: )נגד דלקת

נוטה לתגובה  נגועהרבע ה (3. ההוקעה והדלקת שנוצרה מעצימה תגובה האלגומטרית( 2החליבה. 

ההוקעה קשורה עם הגברת האנטגוניזם לבדיקה ( 4חריפה יותר מיתר הרבעים.  אלגומטרית

 נגדי.רגליים תועלת לגילוי כאב בעטין הסמוך או הב לבדיקהאין ( 5אלגומטרית )התחמקות ובעיטה(. 

על סמך התוצאות המעודדות האלה לגבי אלגומטריה ככלי מדידה, השיטה נכללה בניסוי המרכזי של 

בפועל, תוצאות  שבצע את המדידות בניסוי הנ"ל.מי ו לקבל הדרכה במכון החליבה משנה ג', והקפדנ

היו חלשות ומאכזבות. אפשר להמציא הסברים שונים לזה ואי  LPS-מדידות האלגומטריה בניסוי ה

ייתכן מאוד שניתן לגלות הבדלים בין  ,אפשר לקבוע באופן החלטי לכאן או לכאן. ברמת האוכלוסייה

, בין רבעי העטין ובין של מדידה אלגומטרית עלי חיים על ידי הפעלה אחידה ועקביתקבוצות של ב

על ידי מפעיל אחד מיומן. בהקשר של חקלאות מדייקת וחיזוי אי רווחה ברמת הפרט, הניסיון  פרות,
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פרות הגיבו באופן חריף לגבי משככי כאבים, ה שלנו לא מעלה תקוות גבוהות מהשיטה הזאת.

לכל הפרות, במקום לפצל אותן לשתי קבוצות. בכל אופן, על פיניו,  NSAIDSלתת  מהצפוי והוחלט

 התרופה הייתה יעילה בהקלת הכאב על פי המדדים שנבחנו.

ההבנה שלנו של עולם הקול כפי שזה בא לידי ביטוי בניטור אקוסטי התקדם מאוד כתוצאה של 

שיניים, אבל מהר מאוד למדנו שלא  הרעיון המקורי בהצעת המחקר היה לחפש חריקותהמחקר הזה. 

נצליח בזה מסיבות שונות כפי שהוסברו לעיל. אבל הראשייה שלנו קולט מגוון רחב של קולות אחרים, 

(. כאשר חיפשנו vocalizationsואחד מהם שנחשב כסמן של כאב או אי רווחה זה הוצאת קולות )

קרב פרות שעברו ייבוש ומצאנו מקרים ב vocalization-מחליף להוקעה כמקור עקה, בדקנו שיעור ה

אבל יתרון  קיצוניים מאוד של השמעת קולות שנתן חיזוק לתועלת הפוטנציאלית של המדד הזה.

חשוב של ניטור אקוסטי הוא זיהוי של מספר תופעות ולא רק השמעת קולות מצוקה, ובניסוי הגדול 

וברמת פירוט וברמת אמינות  של השנה האחרונה של המחקר הצלחנו למפות העלאת גירה בהיקף

קיווינו שנוכל להפיק את הרצף של השמעת קולות וכן של העלאת גירה  שלא מוכר לנו במקום אחר.

באופן אוטומטי על ידי אלגוריתם שפותח במסגרת מחקר אחר, אבל לא היינו מרוצים מאיכות הזיהוי 

שקעת כוח אדם משמעותית. וממילא היה צורך לסרוק באופן ידני את כל החומר, דבר המחייב ה

 התנהגות נוספת שניתן לזהות די בקלות על ידי ניטור אקוסטי היא אכילה, והמידע הזה טרם הוצא

ממסד הנתונים המסיבי שנבנה כאן. בדקנו את האפשרות למפות פרקי זמן של אכילה באופן ידני, 

, דבר שמקשה (ן המקום לפרטשאין כא) וגילינו רובד של מורכבות בסיגנל שלא היינו מודע לו מקודם

על קידוד ידני מהיר ואמין. התנהגות נוספת שניתן לזהות באופן ברור ובלי צורך באימות עצמאי זה 

שתיית מים. לא השקענו בזה מאמץ במחקר הנוכחי כי דירגנו אותו נמוך כמדד בעל פוטנציאל בזיהוי 

באופן אוטומטי על ידי אלגוריתם  יזוהואבל אם וכאשר כל ההתנהגויות האלה  אי רווחה או כאב.

מתאים, ניתן יהיה לבדוק אם השילוב של המידע לגבי התנהגויות שונות ביחד משפר את רגישות 

תוך כדי העלאת גירה מעיד על  vocalization-הגילוי של כאב או אי רווחה. למשל, יש לנו רושם ש

הוכיח שניטור  מקרה, המחקר הזהבזמן מנוחה. בכל  vocalizationמצוקה במידה רבה יותר מאשר 

אין ספק יחד עם זאת,  אקוסטי הגיע לשלב שניתן ליישם אותו כדי לענות על שאלות מחקריות אחרות.

חורים בציר הזמן בכיסוי  בגללשספגנו תקלות טכניות בציוד הפיזי שפגעו באיכות התוצאות שלנו 

ת בית, אבל אין ספק שניתן לשכלל את הרפת היא סביבה די עוינת לציוד כמו ראשייה תוצר הניטור.

 הטכניקה הלאה ולהוריד את שיעור התקלות באופן משמעותי.

השאלה המחקרית בניסוי האחרון של המחקר עסקה בהשפעה של דלקת עטין תת קלינית או הוקעה 

בוצעו סדרה של מדידות נלוות כדי להוכיח מעל כל ספק שאכן על רמת הרווחה של הרפה.  LPS-ב

ים תקפים ברמת העטין: בדיקות החלב אישרו את הסטטוס ברמת הרובע של העטין, ובמקרה הטיפול

ימים עד שהעטין חזר לתפקודו  10-החלב נשפך מכל הרבעים של העטין במשך כ LPSשל פרות 

תרומה של הרבע בתלוי בפרות תת קליניות, שפיכת החלב מהרובע הנגוע של כל פרה הבריא הרגיל. 

ברמה . אבל סטטוס העטין אינו בספק. חלבהים הכללית בטנק יאים הסומטהנגוע לספירת הת

סיסטמית, ובאמצעות בדיקות דם רוטיניות, לא מצאנו שום מדד מתוך הרבים שנבדקו שמראה הבדל 

תוצאה מעניינת כשלעצמה. אפשר לפרש את התוצאה הזאת  –ן טיפול הביקורת וטיפול תת קליני בי

"חמור" מספיק לגרום לשינויים במדדי דם. אבל חשוב לזכור  כמלמדת שסטטוס תת קליני לא
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שבטיפול תת קליני לא יכולנו להשוות את הפרה עם עצמה לפני או אחרי התקופה החריגה. לעומת 

כלומר לא לפני יום  –, בעיתוי הנכון LPSזאת, מספר מדדי דם הגיבו באופן ברור לסטטוס של 

נצרף לזה את  לא התגלתה באף מדד אחרי יום ההוקעה.וההוקעה. אבל, ההשפעה דעכה מהר מאוד 

העובדה שבדיקות טמפרטורה רקטאלית לא הראו תגובה ממשית להוקעה, וניתן להבין שיש השלכות 

 , כגון אקוסטיקה,להשפעה החולפת מהר של ההוקעה במימון שהוא ניתן על היכולת של חיישן אחר

 לגלות סטייה מתבנית התנהגות נורמטיבית.

ר של רווחה וכאב בפרות, ההגדרה של תבנית התנהגות נורמטיבית היא קרקע בתולה, וכאן בהקש

( של העלאת גירה )כחצי שעה( boutהצגנו את הבסיסיים ביותר בלבד. המדד של ממוצע אורך סבב )

נשמר מאוד על פני טיפולים שונים, ולא מועמד טוב לסמן לאי רווחה. לעומת זאת, סך זמן העלאת 

ראינו עלייה  ום או מספר הסבבים של העלאת גירה ביום הראו תגובה, לכאורה, לטיפול.גירה בי

בפרות תת קליניות לעומת פרות ביקורת, על פני כל הניסוי, וזה הגיוני כי סטטוס הפרות בשני 

אבל השונות במדדים האלה מיום ליום מפתיע וכנראה קיימים  טיפולים אלה היה אמור להיות קבוע.

 חזוריות שפועלים על סקאלות זמן של מספר ימים שטרם זיהינו.תבניות מ

כי זה הטיפול היחידי המאפשר  LPSאולי התוצאה הכי מבטיחה היא תדירות השמעת קולות בטיפול 

השוואת פרה עם עצמה במצבים פיזיולוגיים שונים. המעבר מאפס קולות להשמעת קולות בדיוק ביום 

-ל אי אפשר להתעלם מהטיפולים האחרים. לגבי הפרות התתמרמז שיש כאן תופעה אמתית. אב 0

קליניות אפשר לטעון, אולי, שמצבם הפיזיולוגי אכן בא לידי ביטוי בהשמעת קולות, ולא במדדים 

האחרים שנבדקו. אבל אז הבעיה היא הביקורת, שגם שם היו קולות. האם משהו אכן הציק לאותן 

אנחנו מרחיבים את היקף הניתוח הידני של ההקלטות  פרות ביקורת? אין תשובה חד משמעי, וכעת

האקוסטיות במימון אחר. נוצר מסד נתונים מיוחד במסגרת המחקר הזה ובכוונתנו להפיק ממנו את 

 מלוא התועלת בהמשך הדרך.

 תודות:

של הרפת של וולקני, בראשות הדר קרמר, על שיתוף הפעולה והעזרה; תודות לאנשים תודות לצוות 

לביא רוזנפלד )המעבדה לאלקטרוניקה, המכון להנדסה חקלאית, זרו בביצוע המחקר: שע יםאבה

אלקטרוניקה(, מישאל בנגייב ויהודית קלינגר שלומי דאבוש וגלינה זלטקין )מינהל המחקר החקלאי(, 

בחוג לבעלי סטודנט )שחר שוורץ  (,סטודנט במכון הווטרינרי)דן רכס (, צועיתקמרצענות ותפירה )

מאיה רוס  (,מינהל המחקר החקלאיב תמתנדב ת)גמלאיחנה לרר  (,בפקולטה לחקלאותחיים 
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 טבלאות

 ניתוח שונות של עצמת התגובה האלגומטרית ושל התגובה לבדיקה בעטין וברגליים :1טבלה 
 Nparm DF DFDen F Ratio Prob > F (kgfך אלגומטרי )ער

UDDER - ALGOMETRY      
period 2 2 85 4.2415 0.0175* 
quarter 2 2 85 2.4065 0.0962 
period*quarter 4 4 85 0.3325 0.8554 
milking 1 1 85 6.4642 0.0128* 
period*milking 2 2 85 2.0916 0.1298 
milking*quarter 2 2 85 0.5387 0.5855 
period*milking*quarter 4 4 85 0.5295 0.7144 
BEHAVIOURAL RESPONSE TO UDDER 
ALGOMETRY 

     

period 2 2 83.05 3.1257 0.0491* 
quarter 2 2 83.05 0.3823 0.6835 
period*quarter 4 4 83.05 0.3802 0.8222 
milking 1 1 83.06 0.0090 0.9247 
period*milking 2 2 83.06 0.9607 0.3868 
milking*quarter 2 2 83.06 0.5186 0.5973 
period*milking*quarter 4 4 83.06 0.2865 0.8860 
FEET CROWN ALGOMETRY      
infection 1 1 16.55 6.4681 0.0213* 
period 2 2 59.85 4.5291 0.0147* 
milking 1 1 59.85 0.0118 0.9139 
side 1 1 59.85 0.7998 0.3747 
period*side 2 2 59.85 0.4554 0.6364 
BEHAVIOR RESPONSE TO FOOT 
ALGOMETRY  

     

expt 1 1 28.66 0.9802 0.3304 
period 2 2 64.75 4.1311 0.0205* 
milking 1 1 64.75 1.1252 0.2927 
side 1 1 64.75 0.3404 0.5616 
period*side 2 2 64.75 0.7467 0.4780 

 

 שעה בשלוש התקופות של הניסוי.\: שיעור זמן מנוחה, העלאת גירה וצעדים2טבלה 
%Resting time Rumination (min/hr) Steps/hour  
Mean SE Mean SE Mean SE  

41.9 a 1.93 20.6 a 0.76 107.9 a 19.13 לפני ההוקעה 
47.5 a 4.17 14.0 b 1.75 119.5 a 8.16 ה לפני  אחרי הוקעNSAIDS 
42.5 a 3.05 16.6 ab 2.19 70.9 b 6.19   אחרי הוקיה עםNSAIDS 

מספר אירועים מסוגים שונים שנרשמו באופן ידני עבור שלוש פרות בשמך תקופת הניטור האקוסטי.  :3טבלה 

העלאת  = תחילה וסוף של מחזור 6+  4= תחילה וסוף מחזור אינטנסיבי של השמעת קולות. קוד  1+  0קוד 
 תחילה וסוף של תקופה חסרה. 9+  8. קוד vocalization= אירוע בודד של  7גירה. 

  Event code  
Cow n 0 1 4 6 7 8 9 total days 

(uncorrected) 

1 253 0 0 110 110 31 1 1 12 
2 6101 0 0 205 205 5691 0 0 19 
3 4252 159 159 137 137 3658 1 1 15 

 בין תגובות אלגומטריות של רבעים.ומובהקות : קורלציות 4טבלה 

 RFQ LFQ RBQ LBQ  לפני חליבה

RFQ <.0001 0.0003 0.4163 0.6882 

LFQ 0.0003 <.0001 0.3860 0.3542 

RBQ 0.4163 0.3860 <.0001 <.0001 

LBQ 0.6882 0.3542 <.0001 <.0001 
 

 RFQ LFQ RBQ LBQ 

RFQ 1.0000 0.5596 0.1358 0.0673 

LFQ 0.5596 1.0000 0.1447 0.1546 

RBQ 0.1358 0.1447 1.0000 0.6611 

LBQ 0.0673 0.1546 0.6611 1.0000 
 

 RFQ LFQ RBQ LBQ  אחרי חליבה

RFQ <.0001 <.0001 0.1132 0.0035 

LFQ <.0001 <.0001 0.5785 0.0324 

RBQ 0.1132 0.5785 <.0001 <.0001 

LBQ 0.0035 0.0324 <.0001 <.0001 
 

 RFQ LFQ RBQ LBQ 

RFQ 1.0000 0.6016 0.2612 0.4620 

LFQ 0.6016 1.0000 0.0930 0.3477 

RBQ 0.2612 0.0930 1.0000 0.6004 

LBQ 0.4620 0.3477 0.6004 1.0000 
 

 RFQ LFQ RBQ LBQ  אחרי ייבוש

RFQ <.0001 0.0016 0.0343 0.0086 

LFQ 0.0016 <.0001 0.2117 0.0359 

RBQ 0.0343 0.2117 <.0001 0.0034 

LBQ 0.0086 0.0359 0.0034 <.0001  

 RFQ LFQ RBQ LBQ 

RFQ 1.0000 0.5356 0.3752 0.4569 

LFQ 0.5356 1.0000 0.2269 0.3722 

RBQ 0.3752 0.2269 1.0000 0.5021 

LBQ 0.4569 0.3722 0.5021 1.0000  
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 T0, לפי תקופה בניסוי, כאשר CBCך תוצאות בדיקות דם שפעת הטיפולים על מבחר מדדים מתוה: 5 טבלה
 בטיפול ההוקעה. קו תחתון מסמל הבדל מובהק. PLS-הוא יום ההוקעה ב

  PRE T0 POST 

Variable TRT Mean Std Err Mean Std Err Mean Std Err 

BasophilA Cont 0.078 0.010 0.073 0.011 0.074 0.010 

 LPS 0.056 0.003 0.034 0.007 0.060 0.007 

 SubC 0.061 0.011 0.063 0.006 0.065 0.007 

BasophilR Cont 0.894 0.100 0.808 0.110 0.807 0.058 

 LPS 0.747 0.047 0.553 0.101 0.746 0.100 

 SubC 0.772 0.104 0.756 0.101 0.835 0.112 

EosinophilA Cont 0.168 0.025 0.217 0.035 0.191 0.024 

 LPS 0.261 0.084 0.388 0.171 0.478 0.165 

 SubC 0.181 0.043 0.331 0.096 0.227 0.069 

EosinophilR Cont 2.058 0.401 2.508 0.390 2.221 0.365 

 LPS 3.677 1.327 6.547 3.062 5.710 1.841 

 SubC 2.286 0.411 3.994 1.251 2.639 0.532 

LUCabs Cont 0.037 0.011 0.063 0.016 0.054 0.011 

 LPS 0.061 0.009 0.032 0.010 0.065 0.009 

 SubC 0.052 0.010 0.088 0.018 0.051 0.005 

LUCrel Cont 0.414 0.113 0.647 0.118 0.594 0.089 

 LPS 0.803 0.141 0.511 0.129 0.831 0.146 

 SubC 0.633 0.087 1.103 0.257 0.669 0.112 

LymphocyteA Cont 4.780 0.611 4.958 0.781 4.789 0.743 

 LPS 3.136 0.476 2.606 0.240 3.477 0.361 

 SubC 3.705 0.567 3.819 0.556 3.717 0.561 

LymphocyteR Cont 54.294 2.862 53.536 2.870 51.54 3.077 

 LPS 40.013 3.384 41.408 2.530 42.042 3.012 

 SubC 46.714 3.982 44.581 4.682 46.017 3.174 

MonocyteA Cont 0.474 0.046 0.471 0.057 0.510 0.040 

 LPS 0.474 0.015 0.202 0.037 0.512 0.083 

 SubC 0.555 0.053 0.413 0.035 0.464 0.042 

MonocyteR Cont 5.631 0.650 5.244 0.527 5.724 0.523 

 LPS 6.267 0.549 3.183 0.435 6.472 1.224 

 SubC 7.253 0.803 5.258 1.009 6.017 0.900 

NeutrophilA Cont 3.130 0.175 3.474 0.636 3.60 0.442 

 LPS 3.789 0.442 3.148 0.468 3.695 0.174 

 SubC 3.374 0.485 3.975 0.715 3.72 0.700 

NeutrophilR Cont 36.728 2.456 37.256 2.970 39.094 2.921 

 LPS 48.473 2.435 47.467 4.170 44.176 1.776 

 SubC 42.322 4.798 44.339 5.732 43.839 4.062 

PMN/Mono Cont 8.154 1.090 8.332 0.919 8.000 0.805 

 LPS 9.212 0.927 18.966 2.033 10.122 1.764 

 SubC 6.952 1.043 12.277 2.962 9.711 1.836 

PMNabs Cont 3.376 0.172 3.764 0.641 3.866 0.438 

 LPS 4.106 0.437 3.569 0.391 4.233 0.280 

 SubC 3.616 0.480 4.368 0.691 4.011 0.715 

PMNrel Cont 39.681 2.679 40.572 2.796 42.122 2.945 

 LPS 52.897 3.127 54.567 2.325 50.632 2.499 

 SubC 45.381 4.400 49.089 5.270 47.313 3.656 

WBC Cont 8.665 0.702 9.256 1.303 9.222 1.017 

 LPS 7.778 0.805 6.433 0.545 8.289 0.429 

 SubC 7.929 0.86 8.686 0.918 8.243 1.105 
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. צבע . הפרש הרגישות בין עטין בריא לעטין נגוע בטיפולים השונים ובזמנים שונים בניסוי6טבלה 
 ירוק מציין ערך חיובי מובהק וכתום מציין ערך שלילי מובהק.

Analysis Treatment Times Least Sq Mean Std Error t statistic df Sig. from 0 comment 

1 LPS -6 1.18 1.50 0.79 58 0.4353  

 LPS -5 1.75 1.13 1.55 58 0.1266  

 LPS -2 0.34 1.50 0.23 58 0.8217  

 LPS -1 4.25 1.86 2.29 58 0.0256 1 

 LPS 0 -1.01 1.02 -0.99 58 0.3259  

 LPS 1 -2.31 1.02 -2.25 58 0.0280 2 

 LPS 2 0.49 1.02 0.48 58 0.6349  

 LPS 3 0.37 1.02 0.37 58 0.7162  

 LPS 4 -0.88 1.50 -0.59 58 0.5582  

 LPS 6 -0.98 1.02 -0.95 58 0.3439  

 LPS 7 3.03 1.50 2.02 58 0.0476 3 

 SUBCL -6 1.61 1.83 0.88 58 0.3816  

 SUBCL -5 1.19 1.26 0.94 58 0.3488  

 SUBCL -2 0.35 1.83 0.19 58 0.8470  

 SUBCL -1 3.26 1.83 1.78 58 0.0800  

 SUBCL 0 1.81 1.12 1.61 58 0.1124  

 SUBCL 1 -0.11 1.12 -0.10 58 0.9205  

 SUBCL 2 0.32 1.26 0.25 58 0.8006  

 SUBCL 3 1.95 1.12 1.73 58 0.0883  

 SUBCL 4 1.55 1.50 1.04 58 0.3043  

 SUBCL 6 -1.02 1.12 -0.91 58 0.3669  

 SUBCL 7 1.49 1.83 0.81 58 0.4189  
2 LPS pre 1.67 0.73 2.29 58 0.0255 1 

 LPS 0 -1.01 1.01 -1.00 58 0.3208  

 LPS 1 -2.31 1.01 -2.28 58 0.0264 2 

 LPS 2 0.49 1.01 0.48 58 0.6312  

 LPS 3 0.37 1.01 0.37 58 0.7133  

 LPS 4 -0.86 1.48 -0.58 58 0.5628  

 LPS 6 -0.98 1.01 -0.96 58 0.3387  

 LPS 7 3.01 1.48 2.03 58 0.0464 3 

 SUBCL pre 1.52 0.82 1.86 58 0.0685  

 SUBCL 0 1.81 1.11 1.63 58 0.1080  

 SUBCL 1 -0.11 1.11 -0.10 58 0.9218  

 SUBCL 2 0.32 1.25 0.25 58 0.8006  

 SUBCL 3 1.95 1.11 1.76 58 0.0845  

 SUBCL 4 1.56 1.48 1.06 58 0.2954  

 SUBCL 6 -1.02 1.11 -0.92 58 0.3631  

 SUBCL 7 1.48 1.81 0.82 58 0.4155  
3 LPS 0 -1.01 1.04 -0.97 74 0.3347  

 LPS post -0.27 0.45 -0.60 74 0.5496  

 LPS pre 1.58 0.74 2.12 74 0.0371 1 

 SUBCL 0 1.84 1.14 1.61 74 0.1120  

 SUBCL post 0.57 0.50 1.12 74 0.2645  

 SUBCL pre 1.41 0.84 1.67 74 0.0994  

. שיעור התגובות למדידה אלגומטרית שהיו בעיטה, הרמת רגל או הזזת רגל/שינוי תנוחה לפי טיפול 7טבלה 
 ותקופה בניסוי, באחוזים.

  pre T0 post שורה 
TRT Udder Qtr/s Mean Std Err Mean Std Err Mean Std Err  

C Healthy 60.8 10.1 58.3 12.4 56.7 10.2 1 
LPS Healthy 78.3 14.8 66.7 21.1 57.2 16.4 2 
LPS Infected 86.0 9.8 66.7 21.1 40.0 17.1 3 
SUBCL Healthy 35.7 19.3 27.8 18.1 34.7 14.4 4 
SUBCL Infected 40.0 23.1 40.0 24.5 32.0 10.2  5 

לו בבדיקה אלגומטרית, לפי טיפול וסוג רבע העטין, כאשר הניסוי מחולק פע. ממוצע ערכי כוח שהו8טבלה 
 לשלוש תקופות

 pre T0 post Row 

Treatment Udder Mean Std Err Mean Std Err Mean Std Err 1 

C Healthy 5.95 0.27 6.79 0.48 6.31 0.28 2 

LPS Healthy 5.86 0.43 6.77 0.89 5.99 0.39 3 

  Infected 3.86 0.70 7.76 1.68 6.29 0.62 4 

SUBCL Healthy 6.50 0.36 8.91 0.71 7.57 0.32 5 

  Infected 5.54 0.72 7.77 1.89 7.64 0.68 6 
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הניסוי לשלוש  . ניתוח הפרש הכוח המופעל בעטינים בריאים לעומת נגועים על פי חלוקת9טבלה 
 תקופות

Y=Mean force for healthy udders - Force for infected udder 

Treatment Period Mean SE t-statistic df Sig. 

LPS 

pre-treatment 1.58 0.74 2.12 74 0.0371 

day of treatment -1.01 1.04 -0.97 74 0.3347 

post-treatment -0.27 0.45 -0.60 74 0.5496 

Subclinical 

pre-treatment 1.41 0.84 1.67 74 0.0994 

day of treatment 1.84 1.14 1.61 74 0.1120 

post-treatment 0.57 0.50 1.12 74 0.2645 

 

 

פרות שהוקעו בא. קולי  3-ניסוי( וספירת חיידקים בחלב ב-התפתחות תנובת החלב )באחוזים של טרום: 1איור 
 )בשחור(. P4פור( וזן )בא VL2874מזן 

 

: מדידת תגובה אלגומטרית (ק"ג( לפני הוקעה, אחרי הוקעה ואחרי טיפול של פרה בתרופה נגד דלקת. 2איור 
 NSAIDS-= אחרי טיפולים ב NSAIDS, 3-= ללא טיפול ב 2= לפני ההוקעה,  1תקופה 

 

שיעור הפרות המגיבות  :3איור 
לבדיקה אלגומטרית )התחמקות, 

מין( והתגובה האלגומטרית בעיטה; מי
)ביחידות לחץ; משמואל( בשלוש 

 תקופות הניסוי.
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. דגמים שונים של קולות שהתגלו בהקלטות שערכנו באב טיפוס מוצלח של ראשייה אקוסטי. 4איור 
 העליון אופייני מאוד להעלאת גירה.

Cow 1 Cow 2 Cow 3 

 

 

 

קופת הניטור עבור שלוש פרות. מרכז העיגול מייצג את . תבנית העלאת גירה לאורך היממה ות5איור 
 זמן תחילת המחזור של העלאת גירה, וגודל העיגול מייצג את משך המחזור.
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: מספר מחזורי העלאת גירה ליום, וסך שעות של העלאת גירה ליום, לפי פרה ויום ניטור בתוך 6איור 
 וכים משקפים התנהגות ולא חורים בנתונים.פרה. הניתוח טרם הסתיים ויש צורך לאמת שערכים נמ

 
 

   

לאורך היממה ותקופת הניטור עבור שלוש פרות. כל נקודה מייצגת  vocalization: תבנית 7איור 
 הוא יום ניטור בתוך פרה. Y-הוא שעה בתוך יום, ציר ה X-הוצאת קול אחת. ציר ה

 

 בעמוד הבא[ 8]איור 

 

 

תגובה אלגומטרית של  :9איור 
פרות בתחלובה )לפני ואחרי 

 Student-t-testחליבה(: 

   Student-t-testתגובה אלגומטרית של פרות בתחלובה )לפני ואחרי חליבה(:  :9איור 
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 באפור.  – RBQהיסטוריה של פצע. ברבע האחורי ימני 

 2-3עלו בימים  LBQ –ושל הרבע הסמוך אליו  RBQרגישותו של 
 ימים ליובש.

פרה ללא כאב בבדיקה אלגומטרית לפני . כתום -LFQ רבע מת
 ואחרי הייבוש.

 
 

לפני ואחרי ייבוש.  LBQ -אין היסטוריה בעטין. פרה רגישה ב
אותו סדר  הרבעים הקדמיים לא רגישים לפני ואחרי הייבוש.

רגישות בין רבעים נשמר לפני ואחרי ייבוש. הייבוש כנראה לא 
 מלווה בכאב מיוחד.

 אין אפקט לייבוש.. יההיסטוריה נק

 

 

ביום הראשון אחרי הייבוש. לא  RBQ-נראית רגישות ב. אפור
היה רגיש לפני הייבוש והפסיק להיות רגיש  RFQ. ביתר הרבעים

 אחריו.

 -RFQ -קדמי ימין. כתום -LFQ קדמי שמאל. 5/10/19דלקת עטין 
-ו LBQ ,רק ביום הראשון לייבוש. צליעה רגל שמאל אחורית. כחול
LFQ החל מהיום השני, הפחתת הכאב ב .יותר רגישים-LFQ. 

 

 

הרגיש אחרי ייבוש. אין  RFQ-פחות כאב ב. היסטוריה עטין נקיה
 שינוי ביתר.

 אפור RBQ -אחורי ימני. דלקת עטין כרונית לאורך התחלובה
הקלה בכאב בתחילת הייבוש, חזרה . כחול RFQ -קדמי ימני

 (.RBQ, LBQלרגישות אח"כ )

 

: בדיקות אלגומטריות לפני הייבוש ואחריו. 8איור 

( ואחרי preלפני הייבוש הבדיקה נעשתה לפני )

( kgf, מידת הכוח )ביחידת Y-(: בציר הpostהחליבה )

שצריך להפעיל על רבע כדי לקבל תגובה של הפרה 
 )תזוזה לסיום המגע(.

. כתום -LFQ קדמי שמאל. 20/10/19דלקת קלה . היסטוריה עטין
נראית פחות רגישות . כחול -RFQ קדמי ימין. 6/3/20דלקת קלה 

 אחרי הייבוש.
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. טמפרטורה רקטאלית של הפרות לאורך הניסוי, לפי טיפול, ביחס ליום ההוקעה בטיפול 10איור 
LPS.מסומן בקו אנכי בזמן אפס , 

 מופיע בעמוד הבא[ 11]איור 

 

ולים השונים לאורך הניסוי, ביחס ליום ההוקעה בטיפול . ממוצע ריכוז קורטיסול בדם בטיפ12איור 
LPS ,T0. 
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של מדדי . המעקב על פני הזמן 11איור 

)ספירת דם  CBC דם נבחרים מבדיקת

פרות משלושת הטיפולים עבור מלאה( 

ההוקעה . הזמן מוגדר ביחס ליום בניסוי

 , מסומן בקו שחור אנכיT0ת, בפרו

 

ירוק = ; LPS=  ; אדוםביקורתכחול = 

 .קליני-תת

 
 משתנים מוצגים: )מימין לשמאל(

WBC 
 (יחידות מוחלטותנויטרופיל )
 (יחידות מוחלטותלימפוציט )

 (יחידות מוחלטותבזופיל )
 (יחידות מוחלטותמונוציט )

 (יחידות מוחלטותאאוזינופיל )

LUC יחידות תאים לא מוכתמים גדולים ;

 מוחלטות(

PMN )יחידות מוחלטות( 

 מונו/PMNיחס 
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א

 

ב

 

 ג

 

 (SCCספירת התאים הסומטיים ): 13איור 
]ב[,  CMTלאחר טרנספורמציה לוגריתמית ]א[, 

קיצון ]ג[ לאורך הניסוי, בכל  SCCוערכי 
 LPSהטיפולים, ביחס ליום ההוקעה בטיפול 

(Ttag = 0.) 

Ttag 0.2נדגם בחליבת בוקר, שארית של  –: ללא שארית 
נדגם בחליבת  -- 0.3ם בחליבת צהריים, שארית של נדג --

 לילה

רבע עטין  –רבע עטין לא נגוע; אדום  --צבע נקודות: כחול 
קליני, או רבע עטין יועד -נגוע באופן טבעי בטיפול תת

 LPSלהוקעה בטיפול 

  

  
( ולפי טיפול. כחול = ביקורת, אדום T0. מאפיינים כלליים שונים של העלאת גירה, לפי יום יחסי ליום ההוקעה )14איור 

ימין: מספר סבבים של העלאת -שמאל: סך שעות העלאת גירה ביממה; עליון-קליני. עליון-, ירוק = תתLPS-= הוקעה ב
ימין: ממוצע מרווח זמן בין סבבים עוקבים של -שמאל: ממוצא משך סבב של העלאת גירה; תחתון-גירה ביממה; תחתון

 העלאת גירה.
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 . התפלגות מרווח הזמן בין סבבים של העלאת גירה עוקבים, בטיפולים השונים15ר איו

 
ספירת קולות של צעקה או אנחה בימי המיקוד של הניסוי בפרות השונות של כל טיפול . 16איור 

 קליני(-, ירוק = תתLPS)כחול = ביקורת, אדום = 


