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 תקציר

. אחת 65% -ל 60%שעור הגמילה האפקטיבית במשקים רבים בגליל העליון והגולן נמוך ביותר ונע כיום בין 

הסיבות המרכזיות לשיעור נמוך זה של גמילה, היא ריבוי אובדן הריונות והפלות בפרות שנמצא במגמת עליה 

לאתר ולבדוק את מעורבותם של גורמי הפלה מזהמים בתסמונת אובדן  בשנים האחרונות. תכנית זו באה כדי

 ההריונות. התוכנית תפעל בשתי דרכים מקבילות והן:

נטרול גורם נבחר בעזרת חיסון. אנו בודקים אפשרות להגדלת הוולדנות ע"י חיסון הבקר כנגד גורמי הפלה  .1

קים אשר נמצאו אנדמיים באזור. בתוך . לצורך הבדיקה בחרנו משIBR -נבחרים הכוללים: לפטוספירה ו

קבוצות טיפול: הקבוצה ראשונה חוסנה בתרכיב  ללפטוספירה  2 -המשק חולק כל עדר בנפרד באקראי ל

ללא חיסון. בסיום עונת ההמלטות תיערך השוואה בין  -הרדג'ו בזמן שהקבוצה השניה משמשת ביקורת 

הקבוצות  בכל עדר בנפרד ובכל העדרים יחד. לאחר נטלית בשתי -הוולדנות והישרדות השגר בתקופה הפרי

עדרים  11עיבוד סטטיסטי של הנתונים יקבע אם אמנם קיים הבדל מובהק בין הקבוצות.  עד עתה חוסנו 

 17% -ל 8%בשלושה משקים ובוצעו בדיקות סרולוגיות במדגם של העדרים המראות נפיצות הנעה בין 

 .IBR-ו BVDסנו עדרים נוספים נגד לפטוספירה, מגיבות ללפטוספירה הרדג'ו. בקרוב יחו

קשר עקיף בין גורם הדבקה לבין אירוע הפלה, המתבטא בכייל נוגדנים. מתבצע מעקב אובדן הריונות בפרות  .2

חודשים לאורך תקופת ההריון. במקביל נדגמים דמים מכל הפרות  מראשית  3ע"י בדיקות הריון חוזרות כל 

פלה או המלטה. שיטה זו עשויה לתת אינדיקציה לחשיפת הבקר  לגורם תקופה ההרבעות ועד למועד הה

ההפלה המסוים ע"פ  התפתחות התגובה הסרולוגית של הבהמות למחלות הספציפיות.  השוואה בין 

אוכלוסיית פרות שאיבדה ולדות בזמן הריון לזו שהמליטה באופן תקין, אמורה להראות הבדל מובהק בין 

עדרים שונים  מיד לפני הכנסת הפרים לעדר. הדמים  4-דמים מ 728הוקזו  2003שתי הקבוצות. בספטמבר 

בוצעו בדיקות הריון לכל הפרות  2004סורכזו, הופרדו והוקפאו לאחר רישום בגיליון אלקטרוני. בינואר 

ראשים( ומכל אחת הוקז דם. הדמים טופלו כבשלב הקודם. תוצאות בדיקות ההריון נרשמו  737והעגלות )

. העבודה בעונת 2004בוצות ההרות ימשיכו להיות במעקב עד לבדיקת ההריון הבאה המתוכננת לאפריל והק

 מחקר זו תמשך עד סוף תקופת ההמלטות.



 

 מבוא ותיאור הבעיה: 

 65% -ל 60%שעור הגמילה האפקטיבית במשקים רבים בגליל העליון והגולן נמוך ביותר ונע כיום בד"כ בין 

הסיבות המרכזיות לרווחיות הנמוכה של  ענף הבקר לבשר.  ריבוי אובדן הריונות או הפלות תוצאות אלו הן אחת 

בפרות אשר נמצא במגמת עליה בשנים האחרונות נחשב כגורם עיקרי לשיעור נמוך זה של גמילה. מסקרים 

יון, הוא שבוצעו במשקים, נמצא כי אחוז הפרות אשר לא נרשמה להן המלטה, לאחר שנמצאו הרות בבדיקת ההר

. הסיבה לאובדן הוולדות אינה ידועה וכך גם באיזה שלב של 15%ולעיתים אף מגיע ל 10% - 5%בד"כ בתחום של 

ההריון היה איבוד הוולד. אך גם ללא ידיעת הסיבה, יש הסכמה רחבה לגבי נושא אחד, שתופעה זו מהווה פגיעה 

 קשה ברווחיות העדרים וכי יש צורך למונעה או לצמצמה. 

רבית גורמי הסיכון  לאובדן עוברים בתקופת ההריון קשורים לנושאי  ממשק, תזונה )כולל רעלים(, גורמים מ

מזהמים או גנטיים. הנושאים הממשקיים הכוללים בעיות תזונתיות, הנם בטיפול קבוע ושוטף של הרופאים 

דרים, לא נמצא קשר בין הוטרינרים המטפלים ומדריכי הבקר האזוריים. בניתוחי נתונים שנעשו במספר ע

הירידה בוולדנות לשימוש בפרים ספציפיים. על כן תכנית זו מכוונת לאיתור וזיהוי גורמים מזהמים העלולים 

 להיות מעורבים בפגיעה בהריונות.

-במישור הראשון היה צורך בזיהוי וקביעת הגורמים להפלות בשטח. בדיקות מקדימות שבוצעו בפרים ופרות ב 

)סקר ראשוני להערכת שיעור ההפלות והגורמים הפתוגנים הנמצאים בעדרי  2002פון הארץ בשנת עדרים בצ 17

הדו"ח הוגש למו"פ צפון ומועצת החלב בשנה שעברה( הצביעו על נוכחותם של מספר גורמים  -הבקר לבשר

 פתוגניים. בבדיקות דם של פרות שהפילו ופרים שנבדקו נמצא עדות למחלות הבאות:

 IBR, BVD,   , ניאוספורה, לפטוספירה הרדג'ו, לפטוספירה קניקולה,  כלמידיהBHV4   וכחול הלשון. לא

נמצאה בשטיפות עורלה עדות לנוכחות של קמפילובקטר פטוס ונרליס, טריכומונס פטוס ואף עדות סרולוגית 

 לקדחת קיו נמצא במשק אחד בלבד.

 

 ( תאור הפעלת המחקר:1

את מעורבותם של גורמים אלו בתסמונת של אובדן ההריונות. הבעיה העיקרית  התכנית הנוכחית באה כדי לקבוע

נובעת מכך כי לרוב לא ידוע בודאות זמן ההפלה, ולא מוצאים נפלים או שליות בשטח בזמן אמיתי מהם ניתן 

שר לקבוע בודאות מהו הגורם. על מנת להתגבר על בעיה זו הוצע לפעול בשני מישורים ואלו הם: א.  מציאת ק

 עקיף בין הגורם לבין אירוע ההפלה כדוגמת כייל נוגדנים. ב. נטרול גורם נבחר בעזרת טיפול, חיסון או ממשק. 

 א( מציאת קשר עקיף בין הגורם לבין אירוע ההפלה במעקב סרולוגי.

 מעקב סרולוגי לאורך כל תקופת ההריון  עשוי לתת אינדיקציה לחשיפה לגורם ההפלה לאור התפתחות תגובה

סרולוגית ספציפית. מקובל לחשוב כי  הדינמיקה של חשיפה והדבקה במחלה, התפתחות כייל נוגדנים ספציפיים 

ואירוע הפלה שונה מגורם לגורם. ישנם מצבים שבזמן הפלה המתרחשת חודשים לאחר החשיפה הראשונית 

ריון ובדיקת סדרה של דמים אשר לפתוגן, אין כבר כייל נוגדנים בדם. על כן יש צורך במעקב לאורך כל תקופת הה

נלקחו מראשית תקופה ההרבעות ועד למועד ההפלה או המלטה.  השוואה בין אוכלוסיית פרות שאיבדה ולדות 

בזמן הריון לזו שהמליטה באופן תקין, אמורה להראות הבדל מובהק בין שתי הקבוצות. ניתן לכלול בין הגורמים 

 4-, לפטוספירה הרדג'ו, לפטוספירה קניקולה, כלמידיה, כחול הלשון ו, ניאוספורהIBR , BVD  -הנבדקים את ה

BHV. 



ב( נטרול הגורם בעזרת חיסון. בבדיקות סרולוגיות של פרות שהפילו בעדרי הבקר לבשר בצפון, נמצאה שכיחות 

 . IBR-גבוהה של הגבות חיוביות ללפטוספירה הרדג'ו, ל. קניקולה, ו

iלה: חיידקים אלו מעורבים בהפלות בעיקר בטרימסטר האחרון להריון, ( לפטוספירה הרדג'ו ול. קניקו

נטלית. קיים תרכיב מסחרי המונע את התופעות הקליניות של -להיוולדות של שגר חלש ולתמותה פרי

 חיידקים אלו.

(ii IBR הגורם נמצא בבקר באזור הצפון וידוע כנגיף השורד בגוף באופן סמוי ומתפרץ בתקופות של :

ופעות הקליניות יכולות להתבטא  בתסמונת קשה של מערכת הנשימה או בפגיעה במערכת המין עקה. הת

 וגרימת הפלות.

על כן, חיסון מבוקר של קבוצה אחת בכל עדר, והשוואת רמת ההפלות בין הקבוצות בתום תקופת ההמלטות 

 עשויים לעזור בקביעת  הכדאיות הכלכלית של חיסונים אלה בעתיד.

 

 חקר( מטרות המ2

 א( לבדוק אם קיים קשר בין אובדן הריונות בבקר לבשר לבין גורם מחלה אחד או יותר.

 ב( להמליץ על טיפול, חיסון או שינוי ממשק אשר עשויים לשפר את הולדנות.

 ג( לבחון את הכדאיות הכלכלית למשק בביצוע טיפולים, חיסונים או שינויי ממשק כאלו.

 

 ( תכנית העבודה:3

 כייל נוגדנים. -ר עקיף בין הגורם לבין אירוע ההפלה א( מציאת קש

ישנם גורמים הפוגעים בעובר מספר חודשים לפני אירוע ההפלה. ניתן לקשור אותם סרולוגית  להפלות רק אם  

 מתבצע מעקב סרולוגי לאורך תקופת ההריון.

 חודשים( 3מועדי הבדיקות הסרולוגיות: )כל 

iבתחילת תקופת ההרבעות ) 

iiופת בדיקת ההריון הראשונה( בתק 

iiiבתקופת בדיקת ההריון השניה ) 

ivשנה לאחר הכנסת הפרים ) 

vבתום ההמלטות ) 

 



 יבדקו סרולוגית הפרות הבאות:   

i.פרות ועגלות שנצפו מפילות ) 

ii.פרות ועגלות שנמצאו ריקות לאחר בדיקת הריון חיובית ) 

iii הריון חיובית.( פרות  ועגלות אשר לא המליטו לאחר בדיקת 

ראש מבין הפרות שהמליטו באופן תקין בכל עדר, וגם הן תיבדקנה לגורמים  50-במקביל תבחר קבוצה של כ 

אלה.  ניתוח סטטיסטי של תוצאות בדיקות אלו יראה האם קיים קשר מובהק בין המצאות נוגדנים לאחד או 

 יותר מגורמים אלה לבין אובדן הוולדות. 

וי, העבודה תתחיל במשק אחד ועם למידת הקשיים הביצועיים והארגוניים, ובהמשך ע"פ המלצת ועדת ההיג

 יצטרפו לתוכנית משקים נוספים.

 

 ב( בדיקת הקשר בין נוכחות גורמים ספציפיים לבין הפלות וכדאיות כלכלית בחיסון

ים שונים. בכל עדר עדר 7עד  3משקים קיבוציים או מושביים באזור הצפון. כל משק כולל  3בשלב ראשון נבחרו 

 6עד  4חיסנו בתרכיב לפטוספירה הרדג'ו את כל הבקר בעל מספר אוזן או כוויה  זוגי. חיסון דחף בוצע לאחר 

 שבועות ע"פ הוראות היצרן. המספרים האי זוגיים ינבחרו לשמש כביקורת. 

ויתבצע ניתוח נתונים  כל פרה או עגלה המשתתפת בניסוי נרשמה בתוכנת נוע לבשר )של התאחדות מגדלי בקר(

-הכולל השוואת מספר ההמלטות להריונות בקבוצה המחוסנת מול הלא מחוסנת. בנוסף תושווה התמותה הפרי

נטלית )עד לכשבועיים לאחר ההמלטה( בשתי הקבוצות. מועד חיסון העדרים היינו לפני הכנסת הפרים בהתאם 

 למועדי עונות ההרבעה א' )סתיו( או ב' )אביב(.

 

 "ח התכנית( דו4

 א( מציאת קשר עקיף בין הגורם לבין אירוע ההפלה כדוגמת כייל נוגדנים.

 מושב קשת

עדרים שונים  מיד לפני הכנסת הפרים לעדר. הדמים סורכזו, הופרדו  4-דמים מ 728הוקזו  2003בספטמבר 

 אקסל. -והוקפאו לאחר רישום בגיליון אלקטרוני 

ראשים( ומכל אחד הוקז דם. הדמים טופלו כבשלב  737הפרות ועגלות ) בוצעו בדיקות הריון לכל 2004בינואר 

הקודם. תוצאות בדיקות ההריון נרשמו והקבוצות ההרות ימשיכו להיות במעקב עד לבדיקת ההריון הבאה 

 . העבודה תמשך עד סוף תקופת ההמלטות.2004המתוכננת לאפריל 

 



 הפלות וכדאיות כלכלית בחיסון.ב( בדיקת הקשר בין נוכחות גורמים ספציפיים לבין 

 חיסון לפטוספירה הרדג'ו:

 חמדיה

 קבוצות פרות ועגלות. 6בוצע חיסון ל  28/11/02בתאריך 

  בתרכיב  193ראש מתוכם חוסנו   390השתתפוSpirovac (Pfizer..) 

  דגימות דם כדי לקבוע רמת נגיעות של הקבוצות השונות. 54נדגמו 

  חף לאותן הפרות.בוצע חיסון ד 15/01/03בתאריך 

 .כל פרה מחוסנת נרשמת בתוכנת "נעה" של העדר 

 דמים מכל עדר כדי להראות שוב נוכחות הגורם. 10-נדגמו כ 

 

 ואנו כרגע מסכמים את הנתונים הכוללים: 2004עונת ההמלטות מסתיימת בסוף פברואר 

 .מספר הרות בכל הקבוצות 

 יקות הריון שליליות לאחר בדיקת הריון חיובית.מספר הפלות רשומות. אלו כוללות הפלות גלויות ובד 

 .מספר המלטות שנצפו 

 .מספר עגלים אשר מתו עד שבועיים לאחר ההמלטה 

 

 להבות הבשן

 64(. נדגמו Mallinckrodt) Leptavoid Hעדרים בתרכיב לפטוספירה הרדג'ו  3ראש ב  547מתוך   272חוסנו 

 ורם בכל אחד מהעדרים.דמים לבדיקה ללפטוספירה כדי להראות נוכחות הג

 

 רמת מגשימים

Leptavoid H (Mallinckrodt .)עדרים שונים בתרכיב לפטוספירה הרדג'ו  4ראש ב 530מתוך  275חוסנו בינתיים 

דמים לבדיקה ללפטוספירה כדי להראות נוכחות הגורם בכל אחד  54ראש. נדגמו  300בקרוב יחוסן עדר נוסף של 

 מהעדרים.

 

 17%ועד  8%ודגמו לפני מתן התרכיב בשלושת המשקים נמצא אחוז הגבה הנעה בין מכל המדגמים אשר ה

 . MATללפטוספירה הרדג'ו בבדיקת ה

 



 ( המשך עבודה:5

 

 בעדרים של קיבוץ מורן, שמיר ועמיעד.  IBR/ BVDמתוכנן חיסון  2004באפריל 

 במקביל יבוצע חיסון לפטוספירה בקיבוץ גלעד.

 תתף בתכנית לפי מתכונת קשת, הודיע לאחר השלבים הראשונים על פרישה.משק נוסף, שהיה אמור להש

 אנו כעת בחיפושים לאתר משקים נוספים למטרה זו.

 

 ( דיון:6

עדרים ומעקב הריון וסרולוגי בשניים.  10 -על פי לוח הזמנים המתוכנן היה צפי לסיים את ביצוע החיסונים ב

 עדרים במשק אחד. 4ר משקים ומעקב אח 3-עדרים ב 11בפועל חוסנו 

. על פי רשום היצרנים Mallinckrodtאו  Pfizerתרכיבי הלפטוספירה הרדג'ו איתם חוסנו העדרים היו מחברות 

 והספרות המקצועית, אין הבדל בין שני התרכיבים בתנגודת המתפתחת בבקר בעקבות ההתחסנות.

נראים לכאורה נמוכים. יש לקחת בחשבון אחוזי ההגבה ללפטוספירה הרדג'ו במדגמים שנלקחו לפני החיסון 

חודש, בזמן שכייל סרולוגי חיובי ניתן לזיהוי  18שפרה תשא את החיידק ותפריש או בשתן לפרק זמן של עד 

חודשים ממועד ההדבקה. על כן כדי להעריך את נפיצות המחלה האמיתית  6עד  4רק במשך  MATבשיטת ה

 60%עד כ  25%. פעולה זו תיתן נפיצות של כ 4או  3בפקטור של בעדר, יש צורך להכפיל את אחוז המגיבות 

 מהעדר.

ע"פ ניתוח ראשוני בקיבוץ חמדיה, יש יתרון לפרות המחוסנות באחוז ההמלטות להריונות ומסתמנת גם ירידה 

באחוזי תמותת ולדות לאחר ההמלטה. יש כמובן צורך להראות מובהקות סטטיסטית אשר תתבצע לאחר סיכום 

 ל הנתונים.סופי ש

 


