
:  ניסוי כאב מבוקר
מה יכולים שינויים במדדים  

פיזיולוגים והתנהגותיים ללמד  
?אותנו על רווחת הפרה החולבת
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מכון וולקני, מנהל מחקר חקלאי, מכון להנדסה חקלאית1

מכון וולקני, המחלקה לחקר בקר וצאן, חקר בעלי חיים2

הטכניון, הנדסה אזרחית וסביבתית3
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מבוא
?למה לזהות כאב בפרה חולבת

כאב הינו סימן למחלה או פציעה או עקה

(מתוך חמשת החרויות)רווחת הפרה 
י מניעה או אבחון וטיפול מהיר "ע, פציעה או מחלה, החופש מכאב

(Fitzpatrick et al. 2006; Animal welfare doctrine, Brambell, 1965)

תנובה
ירידה בתנובת החלב

ירידה בהתעברות
(van Straten, 2012)

(adapted from van Straten, 2012) 2



מבוא
?איך מזהים היום כאב

מחלה או  מעידים על נוכחות ותנובתההפרה בהתנהגות שינויים 
.המלווים ככל הנראה בכאבפגיעה 

שינויים בהתנהגות הפרה ברפת

זמן רביצה

מעברים בין רביצה לעמידה

מספר צעדים

העלאת גירה

ועוד
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מבוא
?איך מזהים היום כאב

מעידים על נוכחות מחלה או  ותנובתההפרה בהתנהגות שינויים 
.המלווים ככל הנראה בכאבפגיעה 

שינויים מדדי חלב

מוליכות

יחס חלבון שומן

לקטוז

תנודות בתנובת חלב

 סומאטיםנוכחות תאים

ועוד
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מבוא
?איך מזהים היום כאב

מחלה או  מעידים על נוכחות ותנובתההפרה בהתנהגות שינויים 
.המלווים ככל הנראה בכאבפגיעה 

:מחקרי

קולות

חריקת שיניים

 החברתיתבהתנהגות שינויים

הבעות פנים

 הנמכת ראש, כיפוף גב)יציבה  ,
(שפיפה
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מטרת המחקר

שאינו נובע ממחלה או  , לבודד כאב כשלעצמו

ולזהות את השפעתו על מדדים  , פציעה

פיזיולוגים והתנהגותיים הנאספים בסביבת  

.רפת החלב

12/12/2018 6



בחינת מדדים פיזיולוגים ברפת–החידוש במחקר 

פרמטרים  הערכת כאב על בסיס "
אינה , ברפתפיזיולוגים אינה ישימה 

" לכאבספציפיתאו מדויקת
(Gleerup, et al, 2015)

(Morton & Griffiths, 1985)

ללמד אותנו  יכוליםמדדים קליניים "

עקה וחוסר נוחות בקרב  , על כאב
"בעלי חיים
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מהלך הניסוי

2018, יוני•

רפת פרטנית בית דגן•

פרות24•

קבוצת ערב, קבוצת צהרים, קבוצת בוקר–שלוש קבוצות •

control))בקרה וגם תנאי (pain treatment)כאב כל פרה השתתפה גם תנאי •
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מהלך הניסוי

איסוף מדדים

דופק

חמצון דם 

נשימה

Iדגימת דם 

(equine: Gleerup et al, 2015; pigs: Di Giminiani et al, 2014)

כעבור

דקות5

או

דקות30

time       זמן

מריחת משחה

ניטרלית

או

10%capsaicin

איסוף מדדים

דופק

חמצון דם

נשימה

IIדגימת דם 

דקות לאחר30

מריחת המשחה

לאחר החליבה

הפרות נקשרות

עוליםל
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מהלך הניסוימהלך הניסוי

(וואגינאלילוגר)טמפרטורת גוף •

מדדי חלב•

:התנהגות/מדדי תנועה•
צעדים•

יחס זמן רביצה/זמן•

Pedometer   Plus; S.A.E. 
Afikim
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תוצאות
מדדים פיזיולוגים

דופק לדקה

לפני המשחה דקות5אחרי  דקות30אחרי 

דופקעליה ב↑

F = 40, P < 0.0001
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תוצאות
מדדים פיזיולוגים

חמצון דם)%( אחוז 

לפני המשחה דקות5אחרי  דקות30אחרי 

דופקבעליה ↑

חמצון הדםירידה באחוז ↓

F = 25, P < 0.0001
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תוצאות
מדדים פיזיולוגים

נשימות לדקה

לפני המשחה דקות5אחרי  דקות30אחרי 

דופקבעליה ↑

חמצון הדםירידה באחוז ↓

נשימהקצב העליה ב↑

F = 4.5, P < 0.01
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תוצאות
מדדים פיזיולוגים

דופקבעליה ↑

חמצון הדםירידה באחוז ↓

נשימהקצב העליה ב↑

טמפרטורת גוףללא שינוי ב≃
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מדדי חלבללא שינוי ב

תנובה  

קצב זרימה

מוליכות

דם

סומטיםספירת תאים 

לקטוז

שומן

תוצאות
מדדי חלב
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תוצאות
מדדי התנהגות
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חליבת בוקר
(הלילההניסוי ואיסוף המדדים במהלך )

במהלך הלילה פרה כאובה  ↓

כאובה-רובצת פחות מפרה לא

F = 6.9, p = 0.01

היום שלפנייום הניסוי
16

46
4138

31



פרה כאובה  במהלך הלילה ↓

כאובה-לאמפרה רובצת פחות

פרה כאובה רובצת יותרבמהלך היום ↑

כאובה-מאשר פרה לא

F = 5.4, p = 0.02

תוצאות
מדדי התנהגות
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צהריםחליבת 
(הבוקרבמהלך הניסוי ואיסוף המדדים )

היום שלפנייום הניסוי
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31
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פרה כאובה  במהלך הלילה ↓

כאובה-לאמפרה רובצת פחות

פרה כאובה רובצת יותרבמהלך היום ↑

מאשר פרה ללא הכאבה

במספר הצעדיםללא שינוי ≃

תוצאות
מדדי התנהגות
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בדיקות דם

substance-Pחלבוני כאב •

•Biotinidase

קורטיזול•
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סיכום ומסקנות

בודדנו  , (החומר הפעיל בפלפל חריף)בקפסייציןי שימוש "ע1.
.שאינו נובע ממחלה או פציעה, אירוע כאב
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סיכום ומסקנות

בודדנו  , (החומר הפעיל בפלפל חריף)בקפסייציןי שימוש "ע1.
.שאינו נובע ממחלה או פציעה, אירוע כאב

חמצון דם  , דופק)השפעת הכאב על מדדים פיזיולוגים הראנו 2.
.ברפת( יחס זמן רביצה/זמן)התנהגותומדדי , (ונשימה
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סיכום ומסקנות

בודדנו  , (החומר הפעיל בפלפל חריף)בקפסייציןי שימוש "ע1.
.שאינו נובע ממחלה או פציעה, אירוע כאב

חמצון דם  , דופק)השפעת הכאב על מדדים פיזיולוגים הראנו 2.
(.יחס זמן רביצה/זמן)התנהגותומדדי , (ונשימה

במדדים  אשר מבסס את הפוטנציאל הגלום , מחקר ראשוניזהו 3.
לסייע בזיהוי אירועי  שיכולים קיימים ברפת ומדדים חדשים 

,  תנובתהלשמר את , הפרהרווחתובכך לשפר את , כאב
.טיפולהוצאות ולצמצם 
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תודות

צוות רפת בית דגן•

(טכניון)קארין ברגר •

נתיב דודאי' פרופ•

:מקור מימון

משרד החקלאות ופיתוח הכפר–המדען הראשי 
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!תודה לכם על ההקשבה
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