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 תקציר

ה, אולם איבודי הריון בשלבים הראשונים, עוד טרם אבחונו בפרות לחלב לאחר ההזרעה הינו גבושיעור ההפריה 

וגורם לנזקים כלכליים ניכרים. ההערכה היא כי איבוד ההריונות בשלבים  הינם רביםבשיטות המקובלות, 

המוקדמים עלול להתרחש עקב תהליכים לא תקינים ברמה הפיסיולוגית, אנדוקרינית, פאראקרינית, תאית או 

העובר, בהיצמדות העובר לרחם, ברצפטיביות וסלקטיביות האנדומטריום, בקשר שבין  מולקולרית בהתפתחות

העובר לרחם, או בהתפתחות ותפקוד השלייה. תהליכי ההצמדות וההשרשה של העובר לאנדומטריום הינם 

מורכבים וכוללים תהליכים תאיים ומולקולריים המתוזמנים היטב. עם זאת, ביצוע מחקר של האירועים 

בצורה  in-vivoולריים והמכניזם של תהליכים אלו הינו מאתגר ומורכב, הן בגלל שקשה לבצע מחקרים המולק

ישנם הבדלים רבים במכניזם של  -מעמיקה, והן בגלל שאף על פי שתהליך ההשרשה הינו תהליך אוטונומי שמור 

קיימים מספר מודלים ומערכות (. אומנם species differencesההשרשה בין בע"ח ממינים שונים בתהליכים אלו )

לחקר השרשת העובר בעכבר, אולם,  in-vivoבאדם ובעכבר, ואמנם קיים גם מודל  in-vitroלחקר ההשרשה 

תהליך השרשת העובר במעלי גירה שונה לחלוטין מזה המתרחש בעכבר ובאדם. בהתאם לזאת, מטרת המחקר 

לחקור את תהליך היצמדות העובר לרחם. לצורך כך, של תאי אנדומטריום שיאפשר  in-vitroהיתה לפתח מודל 

המטבחיים והועברו למעבדתנו ברחובות. הצלחנו לבנות פרוטוקולים יעילים לאיסוף -נאספו רחמים של פרות מבית

-ו  cytokeratinתאי האנדומטריום, שמירתם בהקפאה, הפשרתם, וגידולם בתרבית. הראנו ע"י צביעות לחלבונים 

vimentin ובר בתאי אנדומטריום, וכן הראנו כי חיוניות התאים נשמרת בתרבית. כמו כן, ע"י שימוש שאכן מד

, הראנו כי באופן עקרוני ניתן לבצע GFP (green fluorescent protein) -ורוסים להכנסת גן המקודד ל-בלנטי

יותר בבחינת תפקודם מודיפיקציה גנטית של תאי האנדומטריום הללו, באופן יעיל, דבר שעשוי להיות שימושי ב

, תאים CT-1בתהליכי השרשת העובר במחקרים עתידיים. כמו כן, בוצעו ניסיונות לגידול ספרואידים מקו תאים 

בהריון, אולם לא הצלחנו לגדל ספרואידים כדי  11שנוצר מתאי טרופובלאסט של בלסטוציסטים של פרה מיום 

ע"י מתן טיפול ל  in-vivoמס' ניסיונות לאיסוף עוברים לבחון היצמדותם לתאי האנדומטריום. בנוסף, בוצעו 

superovulation  לעגלות בוגרות מינית. התגובה השחלתית לטיפול היתה טובה, אולם לא נשטפו עוברים, ולכן לא

בחנו את היצמדותם לתרבית האנדומטריום. לסיכום, הצלחנו להעמיד מערכת יעילה של תרבית אנדומטריום של 

ת התנאים המתאימים לצורך איסוף התאים, הקפאתם, הפשרתם, וגידולם,  וכן, הראנו כי ניתן לבצע פרה. מצאנו א

וירוסים. אנו תקווה כי הנתונים והניסיון שהצטברו במהלך -בהם מודיפיקציה גנטית יעילה ע"י וקטור של לנטי

ורה יעילה יותר עם המחקר, יאפשרו המשך הפיתוח של מודל להיצמדות העובר לאנדומטריום של פרות בצ

  . in-vivoספרואידים או עוברי 
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 בנושא הידע ופערי הנחקרת הבעיה תיאור

ריון בשלבים הראשונים, עוד ( אולם איבודי ה90%-שיעור ההפריה לאחר ההזרעה הינו גבוהה )כ בפרות לחלב

 20-50%. מחקרים הראו כי מאוד וגורם לנזקים כלכליים ניכרים הינו גבוה ,טרם אבחונו בשיטות המקובלות

חודש השני להריון מהלך הב 10-18% -, ולאחר ההפרייההחודש הראשון  אובדים במהלךמההריונות בפרות חלב 

עקב אירועים ותהליכים לא תקינים עלול להתרחש מוקדמים ם האיבוד ההריונות בשלביההערכה היא כי . (1-3)

, העובר לרחם בהיצמדות, ברמה הפיסיולוגית, אנדוקרינית, פאראקרינית, תאית או מולקולרית בהתפתחות העובר

 התפתחות ותפקוד השלייה. באו  ברצפטיביות וסלקטיביות האנדומטריום, בקשר שבין העובר לרחם,

השכבות  והתמיינות היווצרות , הכוללים בין היתר אתקריטיים מספר תהליכיםבשלבי הריון מוקדמים מתרחשים 

-4)חוץ תאי שייצור את שק החלמון האנדודרם השל תאי הטרופובלאסט שייצרו את השלייה ותאי  החוץ עובריות

 ,8 ,5) של ההריון 19-21ימים ב מות החוץ עובריות עובר הפרה עובר תהליך התארכות . עקב התמיינות הרק(7

 .(8)מתחבר לתאי האנדומטריום של הרחם  , תאי הטרופובלאסט נצמדים לרחם והעובר(9

הריון תקין מחייב היצמדות של העובר לקיר הרחם בתהליך הקרוי "השרשת העובר". מטרת השרשה לסוגיה, היא 

במקביל, . כדי ליעל את מעבר החומרים בינהם האם לכלי הדם של העובר המתפתחשל דם האת אספקת  קרבל

על מנת לקבל השרשה מוצלחת, הרחם חייב להיות בשל ומוכן  .(10) כלי הדםחדירות ב יש עלייהבאזור המגע 

לאותת  חייבוהתפתחותו. העובר, מהצד שלו,  ולתגדיהיצמדות העובר, סביבה שתתמוך ב-ולספק לעובר מיקרו

 העובר השרשת מניעת לוטאוליזיס של הגוף הצהוב,ריון, ישמירת ההלרחם שיזהה אותו, תהליך שהכרחי ל

 התפתחות השלייה. בהמשך ו

 במהלך עובריםולהגן על ה להזין ליונקים המאפשרמתוזמן והכרחי  מורכב אירוע ההשרשה הינוההצמדות ותהליך 

אם שני אורגניזמים שונים )מעורבים בתהליך השרשת העובר  .עוברית ועד ליציאתם לאוויר העולםהתפתחותם ה

תאים מהמערכת , וכלי דם סטרומה, רירית-תאי הרחם של האםכגון: )מסוגים שונים ומספר רב של תאים  ועובר(

גנים רבים הן בעובר והן ברחם האם מבקרים את הכנת הרחם נוסף, ב. (של העוברטרופובלסאט תאי הוהאימונית, 

של  םזמכניהו המולקולרייםהאירועים מחקר של ביצוע להשרשה, ההכרה בין האם לעובר, והשרשת העובר. 

אף על פי שבצורה מעמיקה, והן בגלל  in-vivoתהליכים אלו הינו מאתגר ומורכב, הן בגלל שקשה לבצע מחקרים 

בע"ח ממינים רבים במכניזם של ההשרשה בין  הבדלים נםיש (11) שמור אוטונומי תהליך הינוהשרשה תהליך הש

 . (species differences) בתהליכים אלו שונים

-in ודלמגם  םקייואמנם  ,(12)ר באדם ובעכב in-vitro ומערכות לחקר ההשרשה אומנם קיימים מספר מודלים

vivo מזה המתרחש שונה לחלוטין  במעלי גירהתהליך השרשת העובר אולם,  ,בעכברים לחקר השרשת העובר

, שבה הבלסטוציסט centricבפרות מתרחשת השרשה מסוג  שבכבשיםבקצרה, בעוד . (14, 13)ובאדם  בעכבר

מן מבלי לחדור דרכו, בעכבר, ההשרשה הינה מסוגל לגדול ויוצר שטח מגע מספיק על מנת להתמזג עם אפיתל הלו

.eccentric .לכן המודל  בהשרשה זו, אפיתל הלומן יוצר אינווגינציה )מתקפל כלפי פנים( להקפת הטרופובלסט

 .העכברי אינו רלוונטי למחקר בהשרשת העובר בחיות משק
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להשרשת העובר במעלי גירה בכלל,  in-vitroכיום, ישנו מספר מצומצם של מעבדות העוסקות בפיתוח מודלים 

מספר מעבדות בעולם מנסות לפתח מודלים להשרשת כי בשנים האחרונות  לצייןיש  .(15-18)ובפרות בפרט 

יקרים בגלל המחיר של חיות . כמו כן, הם , אולם מודלים אלה מסובכים בגלל מורכבות המערכתin-vivoהעובר 

מהכבשים  50%-משק ומספר הפריטים שנחוץ לניסוי בודד, יעילותם נמוכה )לרוב בכבשים מקבלים הריונות רק ב

ריון בחיות משק. בנוסף, כבשים הינם חיות עונתיות הפוריות יוקחים זמן רב בגלל אורך ההלהם ובפרות אף פחות( ו

מוגבלים בזמן ולא ניתן לעבוד  in-vivoרק בימי אורך יום קצר ופוריות הפרות מושפעת מעומס חום, כך שמודלים 

 בהם לכל אורך השנה.

 

  מטרת המחקר

-inבמודל צמדות העובר לאנדומטריום תקין יאת תהליך הלחקור לפתח מודל והמטרה הראשית של המחקר הנה 

vitro .הרלוונטי לפרות 

 

. 

 והתוצאותתמצית תוכנית המחקר 

)בשיתוף עם ד"ר שרון שלזינגר מהמחלקה לבע"ח  יצירת תרבית תאי אנדומטריום ראשונית מרחם של פרות

 :(האוניברסיטה העברית ירושלים טרינריה,ומבית הספר לובפקולטה לחקלאות ברחובות ופרופ' נחום שפיגל, 

תאי , במעבדה .ברחובות למעבדתנוועברו הו מטבחייםה-תירחמים של פרות מבנאספו לצורך מטרה זו 

בקצרה, התאים  .לפי פרוטוקול המצוי אצלינו במעבדה האנדומטריום בודדו על מנת ליצור תרבית תאים ראשונית

,  HBSSמ"ל בופר 50-פעמים ב 3 נשטפהזוהה בה הגוף הצהוב. הקרן הופקו רק מהקרן שקרובה לשחלה ש

מ"ל  50לתוך חלל הקרן  ווחדרהבאמצעות קטטר  ,האנטיביוטיקות פנצילין וסטרפטומיצין. לאחר מכן בתוספת

C37-דקות ב 60למשך  הודגרהוהקרן  0.3%בריכוז של  HBSS -תמיסת טריפסין המהול ב
0

בטלטול. לאחר  

ופרדו התאי האנדומטריום קולפו ממנה בעזרת סקלפל. נחתכה ונפתחה לשניים, ותאי האנדומטריום הקרן ההדגרה, 

התאים המסוננים סורכזו שלוש פעמים, כל פעם  .cell strainer (100µn)משאר קרן הרחם בעזרת סינון דרך 

ם גידול תאים ורחף במדיוהשאב ומשקע התאים נכל סירכוז, הנוזל . לאחר g100דקות במהירות  10למשך 

DMEM) צבעו בנ. על מנת לבדוק את חיות התאים, הם (וספו לו האנטיביוטיקות פנצילין וסטרפטומיציןהש-

trypan blue אים ומדיום תזרעו על גבי צלחת של תרביות נהתאים  ,בדקו בעזרת מיקרוסקופ אור. לאחר מכןנו

 שעות. 12וחלף כל הגידול שלהם ה

באריות.  6רחמים מהם הופקו התאים לפי הפרוטוקול המתואר. התאים נזרעו בפלטה של  3מבית המטבחיים נלקחו 

, הצלחנו לבודד 1עקבנו אחרי התאים במשך שבוע. כפי שניתן לראות באיור  וטופלו כפי שמתואר בסעיף הקודם.

את תאי האנדומטריום מרחם הפרות. חלק מהתאים הוקפאו לשמירה לניסויים בהמשך, וחלקם נלקחו לניסויים כפי 

 שמתואר בהמשך.
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ותבוצע צביעה לחלבונים על גבי צלחות זרעו נעל מנת לוודא שאכן ייצרנו תרביות תאים של האנדומטריום, התאים 

cytokeratin  ו-vimentin.ואכן קיבלנו צביעה  . שני חלבונים אלה הם סמנים לתאי אפיתל וסטרומה של הרחם

ספציפית של התאים עם נוגדנים לחלבונים אלה, דבר המראה שאכן התאים שבודדנו וזרענו הינם תאי 

 (.2האנדומטריום של הרחם )איור 

במערכת זו לביצוע מניפולציות גנטיות )השתקה או ביטוי יתר של גנים ספציפיים( על  אחת המטרות היא להשתמש

תאי הרחם בעזרת לנטיוירוסים כדי לבחון את חשיבותם של גנים מסויימים על תפקוד הרחם, תהליך היצמדות 

וירוסים, -לנטיהעובר ועוד. על מנת לוודא שאכן תאי האנדומטריום שהפקנו מרחם הפרות ניתנים להדבקה על ידי 

 green fluorescent proteinתרביות התאים הודגרו בנוכחות וירוס ביקורת המחדיר לתאים את הגן לביטוי 

(GFP) . וירוס זה אינו עושה מניפולציה גנטית אחרת ולא משפיע על תפקוד התאים. כפי שניתן לראות כל התאים

בעתיד, נוכל אכן להשתמש במערכת זו לבדיקת חשיבות של גנים (. 3)איור  GFPשהודגרו עם הוירוס ביטאו 

 בפרות לתפקוד הרחם, והיצמדות העובר.  מסוימים

 

 תרבית רחם של תאי אנדומטריום שבודדו מרים של פרה :1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ם שבודדנו בתרביתבתאיאנדומטריום , סמנים לתאי vimentin-ו  cytokeratinביטוי של : 2איור 
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לאחר חשיפתם לוירוס בעל מטען גנטי לגן זה )ימין( לעומת  אנדומטריוםבתרבית תאי   GFPביטוי : 3איור 

 צביעה גרעין להוכחת נוכחות תאים(  DAPIתאים שלא הודבקו )שמאל(. )

 

נעשו ניסיונות לאחר שהקמנו את מערכת תרביות הרחם מפרה והוכחנו שאכן זו תרבית תאי אנדומטריום נקייה, 

בתאי השתמשנו המשמשים כמודל לעובר.  של תרביות תאים מדייםימ-תלת מבניםשהנם לייצר ספרואידים  רבים 

CT-1 ,התאים הופשרו ונעשו . להריון 11 מיום פרה של בלסטוציסטים של טרופובלאסט מתאי שנוצר תאים קו

. בהתאם, היינו בקשר בקשיים טכניים בתהליך ההפשרה והגידול נתקלנו נסיונות לגדלם כספרואידים, אך לצערנו

עם זאת, ולמרות שנבחנו מס' פרוטוקולים, לא שייצר תאים אלה.  "בארהד"ר אלן איליי מווירג'יניה טק, עם  ישיר

  .ד"ר טל רז מעבדתו של בשיתוף עם  in-vivoהצלחנו לגדל ספרואידים. בהתאם עברנו לאיסוף עוברים 

  להיצמדות העובר לתאי האנדומטריום בפרות. in vitroמפרות ויצירת מודל  in-vivoשטיפת עוברים 

 מההשפעות להימנע בכדי, והאביב החורף חודשי במהלךמרחם פרות ברפת וולקני שטפו נפרות  עובריכך,  לצורך

 ביוץ והשריית, FSHהמבוסס על טיפולי  superovulationטופלו בפרוטוקול  רותפה. החום עקת של השליליות

בשימוש היה זה  קולופרוט ., לצורך השראה של  ביוצים מרובים1בטבלה , כפי שמתואר GnRHשל  אנלוג י"ע

לאחר . שנבחנו יחסית לפרוטוקולים אחרים משותף של שיאון והמעבדה של ד"ר טל רז ונמצא כיעיל בפרויקט

   בהתאם למקובל. העם זרמה קפואה, ושטיפת עוברים בוצע ווזרעה, הפרות התורמות superovulation -טיפול ה

 הסנכרון( סונכרנו בפרוטוקול ראשון ושתיים בסבב שני סבבחודשים בשני סבבים )שלוש ב 13 ש עגלות בגילחמ

כפי שניתן לראות בטבלה וניסינו לשטוף עוברים.  בלכפי שמקוקפואה  בזרמה. העגלות הוזרעו 2022שנת במהלך 

תקבלו אולם, למרות התגובה השחלתית לא הונצפו בהן מספר ביוצים בכל שחלה.  לסנכרוןהגיבו העגלות כל  2

 Porcine.מחסור עולמי בהורמון ניסיונות נוספים לא בוצעו, בין היתר בגלל  עוברים מאף עגלה בשני הסבבים.

FSH  (Folltropin-V) 

  

DA
PI

GF
P
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 ((superovulation: פרוטוקול השראת ביוצים מרובים 1 טבלה

 AM PM 

0 estrus detection   

10 FSH 3.5ml FSH 3.5ml 

11 FSH 2.5ml FSH 2.5ml 

12 FSH 2ml FSH 2ml+PG 2ml 

13 FSH 1ml+PG 2ml FSH 1ml 

14 GNRH 2ml AI 

15 AI  

21 EF  

 

 

 ((superovulationפרוטוקול השראת ביוצים מרובים : תגובת העגלות ל2טבלה 

 5עגלה  4עגלה  3עגלה  2עגלה  1עגלה  

 שמאל ימין שמאל ימין שמאל ימין שמאל ימין שמאל ימין שחלה 

 4 5 5 2 1 4 3 6 1 5 גו"צמספר 

 2 1 1 1 4 2 ציסטה  5 5 מספר זקיקים

 

 דיון

מודל שיאפשר בעתיד לבחון תהליכים בשלבים הראשוניים של   פתחל in vitroזה ניסינו להקים מערכת  בפרויקט

 אנדומטריום תאי יתהינו יצירת תרב השיטה עקרון. כחלק מתהליך ההשרשהעובר ברחם של פרות, היצמדות ה

 תלת מבנים שהנםספרואידים,  ניתן לזרוענזרעים  זו תאים שכבת עלשל פרות.  מרחמים שמבודדת ראשונית

. (in-vitroאו  in-vivo)שייוצרו  הבלסטוציסט בשלבעוברים  לחילופין, , אועובר המדמים שלייה תאי של מימדים

 לתאי היצמדותעשויים לעבור  העוברים או הספרואידיםכפי שהודגם במחקרים בקודמים בבע"ח אחרים, 

רמה הבסיסית המולקולרית התוך דגש על , מבוקרת בצורה םהרלוונטיי התהליכים את לחקור וניתן, האנדומטריום

 והתאית. 

הראנו בעזרת צביעות שאכן מדובר  תרבית ראשונית של תאי רחם.במהלך המחקר הצלחנו להעמיד מערכת של 

בתרבית תאי אנדומטריום. כמו כן, שיפרנו את יעילות הקמת התרבית, הקפאת תאים ושמירתם למחקרים עתידיים. 

שהינם תאי  CT-1צירת הספרואידים. הצענו להשתמש בתאי נתקלנו בקשיים בשלב השני של י עם זאת,

לתאי עובר של פרות. אולם, תאים אלה קשים תאים זה הינו היחיד הקיים הקו כיוון שזהו  טרופובלאסט של פרה
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ם בצורה משביעת רצון שתאפשר ניסויי הצמדה לתרבית צלחנו לגדל, ולצערנו לא הלגידול ומאד עדינים

כיוון שקו תאים זה אינו מסחרי, הוא מוגבל באספקה שלו ולכן החלטנו לא להמשיך עם קו . האנדומטריום שיצרנו

, כפי שדווח בדוח השנתי שהוגש in vitroזה ולנסות ולבודד עוברי פרות בשלב הבלסטוציסט למודל ההיצמדות 

 .לקרן המחקר

כך, עגלות בוגרות מינית סונכרנו לשם . in-vivoניסיונות לאיסוף עוברים  עובשנה השלישית של המחקר, בצ

 בפרויקט שנבחנו יחסית לפרוטוקולים אחרים יעיל הנמצא קולופרוט, בהתאם לsuperovulationוקיבלו טיפול ל 

שטופלו היתה כל העגלות התגובה השחלתית ב שהראינו,כפי  .שיאון והמעבדה של ד"ר טל רזבוצע ע"י משותף ש

יתכן כי מדובר בבעיה טכנית בהזרעות, או בתהליך השטיפה. שטיפות , אולם לצערנו לא התקבלו עוברים. טובה

( אולם אנו מנסים Folltropin-V)  Porcine FSHנוספות לא בוצעו, בין היתר בגלל מחסור עולמי בהורמון 

 .להשיגו

ככלי מחקרי להבנת בה ניתן להשתמש ש מערכת של תרבית תאי רחם ראשוניתהצלחנו לבנות ולכייל לסיכום, 

עם . העובר וההשרשה בהצמדות  םהרלוונטיי, ובעתיד, בבחינת התהליכים תהליכים המתרחשים בתאי הרחם עצמם

קו תאי עובר הכנת ספרואידים מעקב קשיים ב in vitroלא עלה בידינו לבחון תהליכים אלו בתנאי  בשלב זה ,זאת

אנו תקווה כי הנתונים והניסיון שהצטברו במהלך המחקר יאפשרו פיתוח יעיל  .in vivoאו מבידוד עוברים  פרה

 אנו מודים לקרן המחקר על תמיכתם במחקר זה. יותר בעתיד הקרוב. 
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