
ויעילהנכונהחליבה

שה"מוטכנולוגיהלמיכוןהאגףשושני,עזרא

משפיעיםהגנטי,לגורםמעברשונים,גורמים
החלבתנובתחלב.ייצורשלהכלכליותעל

שלנכוןבשילובתלויהעדרשלהפוטנציאלית
המגבלהופוריות.טיפוח,בירור,מדיניות
במרביתהתלויההחלבייצורפוטנציאללהשגת
בבריאותזכןבעדרהנהוגההזנהבמשטר
משפיעיםהללוהגורמיםכלהערד.שלהכללית

זאת,עםבעטין.החלבייצוראוהפרשהעל
מושפעתאינההתחלובהבמשךהחלבתנובת

הורדתיעילותבעטין;החלבמהפרשתרק
שלנכונהוהפקהייצורוממקוםהחלב
עלפחותלאישפיעוהעטיןמןהחלב
יעילתהליךפירוטאךהחלב.תנובת

העטיןמןוהפקתוהחלבהודדתשל
והפיזיולוגיהאנטומיהמבנההכרתללא
העגלהלרתימתיהיהמשולהעטיןשל
הסוסים.לפני

העטיןשלופיזיולוגיאנטומימבנה
איברהיאהחלבייצורבלוטת

למיניהםהיונקיםצאצאישהתפתחות
בירורהחלב,בפרותבו.תלויההשונים

ה-המאה(ולאחרונהארוך-שניםגנטי

חליבהשלטכנולוגיתהתפתחות20(
שלהחלבשתנובתלכךהביאומכנית,
מעברהרבהלרמהעלתההחלבפרת

בגורמיתלותללאהעגל,שללצרכים
דחיפת""וכו').פטופריודיזםמרעהזמין,(סביבה

ועולותהולכותבכמויותחלבלייצורהפרה
חלבשלאלהעצומותכמויותלהסרתבמקביל

לא-טבעיתעקהיצרוהחליבהמכונתבאמצעות

בצירוףהחליבהלשיטתלכן,הפרה.עטיןעל
ישהעטיןמןהחלבלהסרתהמכניתהפעולה
ייצורועלהעטיןבריאותעלישירההשפעה
החלב.

יכתיבובשני,אחדהשזוריםתהליכים,שלושה

תהליךלעטין:מחוץאלהחלבקבלתאת
המיוצריםהחלברכיביתוויכת-חלבהפרשת

לחלליהחלב,ייצורברקמתאפיתלתאיע"י
חלבהפלטת-חלבהורדתבעטין;אגירה

הסרתותהליךבעטין,האגירהמחלליאקטיבית
אםמהעטיןהחלבהוצאת-העטיןמןחלב
מכונה.חליבתאוידייםחליבתיניקה,ידיעל

עורבלוטתלמעשההואהפרהעטין
בלוטהאףאשדמרשימים,לממדיםשהתפתחה

העטין.שלסכמטימבנה1.תמונה

הפרהעטיןלה.ישווהלאהפרהבגוףאחרת
קדמיותשתייםנפרדות:בלוטותמארבעבנוי

צדכלבאשרהעטין,צדישניאחוריות.ושתיים
מזהזהנבדליםקדמי,ורבעאחורימרבעבנוי

שניביןהגבולאמצעי.מיתרבאמצעות
ניתןלאזאת,לעומתלעין.ניכרהחצאים
לאחורי.קדמירבעביןברוריםבגבולותלהבחין

רקמתבאמצעותנבדליםהםזאת,אףעל
רבע)(בלוטהבכלהמיוצרחלבדקה.חיבור
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ולכלאחתפטמהבאמצעותהחוצהמנוקז
מכוסההעטיןעוראחר.מוצאצינורפטמה
החלבכמותחשופות.הפטמותאךדליל,שיער

כ-מהווההאחורייםהרבעיםידיעלהמיוצרת

אורךמשקלם.גםוכךהחלבמכלל55%-60%
שלהחלבכמותאתלייצגיכולאינוהפטמות

קצרהאחוריותהפטמותשאורךכיווןהרבע,
מבחינההקדמיות.שלזהלעומתכלל,בדרך

לחלוטיןכמעטנבדלענויןחציכלאנטומית,
אספקתמערכתעטיןחצילכלהשני;מהחצי

תמיכה.ומערכתעצבים,מערכתמשלו,דם

ביןנעהצורתןדם.באספקתעשירותהפטמות

רבותמשתנהואורכןקונילמבנהגלילימבנה
שלהממוצעיםוהרוחבהאורךפרות.בין

ס"מו-2.9ס"מ6.6הםקדמיותפטמות

ו-2.6ס"מ5.2אחוריותפטמותושלבהתאמה,

ס"מ.

תכונותהםהחלבותנובתצורתוהעטין,גודל
לעיל.שהוזכרוהפטמותבתכונותתלויותבלתי

הפטמה,שלוהןהעטיןשלהןתכונה,לכל
בדלקותלהינגעהעטיןרגישותעלהשלכה
נפרד.במאמרהימיםמןביוםבכךאדוןעטין.

בפטמותלהבחיןניתןפרותשלניכרבשיעור
הרבעיםמעלכללבדרךהממוקמותעודפות

פטמותשלקטןשיעורהאחוריים.
חלב.לייצרהעשויהלבלוטה,נפתחות
מןמוסרותלהיותחייבותאלהפטמות
שהןכיווןלהמלטה,בסמוךהעטין

מחולליבחידקיםלהינגעעלולות
דלקות-עטין.

ובנוולידםבכליעשירהפטמהעור
לחום,הרגישבעיצבובגםאךלימפה,

העטיןבסיסגםחיצוני.ולחץמכני,מגע

בעיצבוב.עשירהפטמות)ביןהאזור(

הורדתברפלקסרבהחשיבותישלכך
בהמשך.אליושאתייחסהחלב,
החלבשלמוצאצינורישפטמהבכל
1(.תמונה(הפטמהמבואתעלתהקרוי:
שליחידיכמוצאמתפקדתזאתתעלה

הפנימיתההפרשהמערכתביןהבלוטה
תקינותהלכן,החיצונית.לסביבה

פיזימחסוםמהווההיאשכןחשובה

הפטמהמבואתעלתמחלות.גורמיכנגד
מקבץבאמצעותחליבותביןחתומהנשארת
וטבעתייםאורכייםחלקים,שרירים

ואורכההפטמהמבואתעלתרוחבספינקטר).(
לסיכוןישירקשרלהןנמצאאשרתכונות,הן

רחבהתעלהעםפרות-ערויןבדלקותלהיפגע
מאשרעטיןלדלקותיותררגישותהןוארוכה

לברורהנטיהזאת,עםצרה.תעלהעםפרות
לטיפוחמשיםבליגורמתחליבהמהירותפרות

התעלהרחב.פטמהמבואתעלתעםפרות
בגילהעליהעםלהתארךוגםלהתרחבנוטה

ההולכתלרגישותהקשוריםגורמיםואלה
העליהעםעטיןלדלקותהפרותשלועולה
הפטמהמבואתעלתשלהפנימיבקצהבגיל.
באזורלהבחיןניתןהחלב)בבריכתשגובלזה(

חיה,מצבההואוכינויורביםמקפליםהבנוי
שושנת"אותו:שגילהלמימשמע,תרתי

מאופייניםזהבאזורהאפיתלתאיפירסטנברג".
קרטין.הקרויחומרשלריריתהפרשהביכולת

עלחידקיםבפניהחסימהיכולתלהגברתמעבר
מכילגםהקרטיןהקפלים,ביןהחללמילויידי

בסגולותהמאופייניםשוניםמרכיבים
ניתןזהבאזורלכך,נוסףאנטימיקרוביאליות.

לבנים.דםתאישלנוכחותגםלאבחן

ממוקמתמבוא-הפטמהלתעלתבהמשך

עטין.חתך2.תמונה

אלה
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המשךלמעשההיא2(,תמונה(הפטמהבריכת
בקפליםמצופההבריכההבלוטה.בריכתשל

בריכתכיסים.היוצריםרביםומעגלייםאורכיים

שאליואזורזהמאורגן;אזוראינההבלוטה
האגירהיכולתהגדולים.החלבצנורותמתנקזים

ביןמ"ל).)1000-100לפרהפרהביןמשתנה
היצרות.במיןלהבחיןניתןאלהבריכותשתי

חלבייצורמרקמתבנויההעטיןבלוטת
היחסיותהכמויותושומן.חיבורומרקמות

רקמתכמותלפרה.פרהביןמשתנותביניהן
הםהחלבייצורתאימספראוהחלב,ייצור
מיוצרהחלבהחלב.תנובתאתהמגבילהגורם
מפרישים.אפיתלתאישהםהחלב,ייצורבתאי
חללסביבאחתבשכבהמסודריםאלהתאים
חלל(alveolus).נאדיתהמכונהכדוריבמבנה

מתאיהנפלטהחלבאתלתוכוקולטהנאדית
אלזורםהחלבזהמחללשבהקף.החלבייצור
בתאימצופיםההפרשהתאיאוסף.צינור

להפרשתבתגובההמתכווציםמיאואפיתל,
כ-3220-150(.תמונה(אוקסיטוציןההורמון

ומאורגנותחיבורברקמתמוקפותנאדיות
(lobule)אוניתהנקראתיחידהענבים,כאשכול

מאורגנותהאוניותחלב.צינוריוצאממנה
(lobe).אונההנקראתיותרגדולהביחידה
הרמות.כלביןעובריםהחלבאוספיצינורות

ניתןאוניתבתוךחלבצינורשבדופןבעוד
המוקפיםמפרישיםתאיםבשכבתלהבחין
שביןחלבאוספיצינורותמיאואפיתל,בתאי

לאתאיםשלשכבותבשתימצופיםאונות
ברקמתקבועבקצבמיוצרהחלבמייצרים.

נאגרהואחליבותביןובמרווחהחלבייצור
שלהחלבבבריכותהחלב,צינורותבנאדיות,
מהחלב8096-60%הפטמה.ושלהבלוטה

בעודהקטנים,החלבובצינורותבנאדיותנאגר
בלבד.4096-2096רקמכילותהנ"לשהבריכות

אלהבריכותבנפחפרותביןגדולהבדלקיים
החליבה.בשגרותחשיבותלוויש

ל-50ביןנעהעטיןמשקלהתמיכה:מערכת

חזקה.תמיכהמערכתנדרשתלכן,ק"ג.100
לתחלובהחיוניתהיאחזקהתמיכהמערכת

תמיכההמספקותרקמות7ישנןמוצלחת.
נקבוביתחיבוררקמתהעור,ביניהן(לעטין

רקמהסוגואותולעטין,העוראתהמצמידה
הקדמייםהרבעיםשלהגביהחלקאתהמחבר

עלמוטלהמעמסהעיקראךהבטן).לדופן

מערכתשלסכמטיתיאור4.תמונה
בעטין.התמיכה

הואכולםמביןכשהחשובגידים,מערכת
suspensory)medianהמרכזי,המיתר

.(ligamentביןומפרידחודראשרזהמיתר
רצועותמשתימורכבהעטין,חצאישני
אתנושאוהואגמישהחיבוררקמותשל

נוספיםגידים4(.תמונה(המשקלמרבית

(subpelvicהירכייםתת-אגןגידהם
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(tendonהחיצונייםלליגמנטיםתמיכההנותן

ממנונקודות.במספרהירכייםלאגןומתחבר
ligament).(lateralהקפייםמיתריםשנייוצאים
לא-חיבורמרקמתבעיקרמורכביותרהחיצוני

פניעלוקדימהמטהכלפימתפשטהואגמישה;

ובצמודלעורמתחתהעטיןשלהחיצוניהשטח
יותר,העמוקההקפיהמיתרהנקבובית.לרקמה

מטהכלפייורדהואאףמהקודם,יותרעבה
15-10רוחבוהעטין.כלאתכמעטומקיף
שללמחיצותמתחברותמתוכושלוחותס"מ,

גמישיםאינםאלהמיתריםבעטין.חיבוררקמת

לרדתנוטההעטיןמרכזחלבמילויבעתולכן,
מטה.כלפי

עשירההעטיןבלוטתהדם:אספקתמערכת
ימניעטיןלחציוורידיים.עורקייםדםבכלי

דםאספקתמערכתיששמאליעטיןולחצי
וורידיםעורקיםמעברגםשישאףעלנפרדת,
שלהעיקריהתפקידלשני.אחדעטיןמחצי

חומדיאתרציףבאופןלספקהואהעורקים

כמותהחלב.ייצורלתאיהחלבלמרכיביהמקור
פרהשליומיתחלבכמותלייצורהנדרשתהדם
חלבשלאחדליטרייצורלשםעצומה:היא

אםלמשל,דם!שלליטרים500-400נדרשים
כ-25,000נדרשיםביממהליטר50מייצרתפרה

כ-290שלזרימהקצבאודם,שלליטרים

כ-8%הואבבלוטההדםנפחלשניה!דםסמ"ק

לפניימים3-2הדםקצבזרימתהכללי.מהנפח

החלבבתנובתהידידה6-2.פיעולההמלטה
לירידהמיוחסתאינההתחלובהבהמשך
הדם.בזרימת

מערכתשלהעיקריהייעודהלימפה:מערכת
בין-תאיים,נוזליםלהחזירהואבעטיןהלימפה

לחלליםקפילרות)(הקטניםהדםמכלישיצאו
הרשתדרךהדםלמערכתהתאיםשבין

דרךעובריםהלימפהצנורותהלימפתית.
פינויכמסננותפועלותאשרהלימפהבלוטות
תאיםחלקיאףאולעטיןשחדרוזריםחידקים
בלוטותלכךנוסףהעטין.מרקמתמתים

לימפוציטיםשלמקורגםמהוותהלימפה

חסרעצמוהלימפהנוזלבחידקים.למלחמה
נזקהדם.לפלסמתדומההרכבעםצבע,

הלימפתיתהמערכתשלחסימהאולקפילרות

בצקת).(נוזליםגודשלהיווצרותגורמים
נוטותהראשונהבהמלטתןמבכירותלעתים,
איזוןחוסרבשלנגדשתהבצקתמבצקת.לסבול

והגברתואוסמוטיים,הידרוסטטייםלחציםבין
הקטניםהדםלכלימחוץאלנוזלורימת

לכךהגורמיםשאחדכיווןהבין-תאיים.לחללים
הצטברותבשלהתוך-עטיניבלחץהעליההוא
עללהמליץבארה"בחוקריםמספרנוטיםחלב,

מבכירות...)טוטואו(העגלותחליבת

ההמלטה.לפניימיםמספרמבצקת,הסובלות
וישבמקומותינו,דיהלובנהלאזאתהמלצה

פגיעהשלהחששלאורהיטבאותהלבחון

ההכרחיתביניהם?)וביחס(הנוגדניםבכמות
היוולדם.לאחרמידליונקים

מערכותשתישולטותבגוףהעצבים:מערכת
העצמית)(הסומטיתהמערכתמרכזיות:עצבים

המערכתהעצמאית).(האוטונומיתוהמערכת
מקורעצבים:שלתוגוז94-ממורכבתהסומטית

המוחשלהקדמימהחלקהואמהןזוגות12
חוט-השדרה.כעצבימוכריםוהשארבגולגולת,

עמוד-לאורךמסודריםהזוגיתושבעהשלושים

לצדפונהזוגמכלאחדעצבכאשרהשדרה,
כלטורים.שנינוצריםכךהחוליה.שלאחר
האחוריהשורשענפים:לשנימתחלקעצב

הקדמיוהשורש(afferent),תחושותהמעביר
שריריםאל(efferent)מוטורייםדחפיםהמעביר

כלהגוף.שלשוניםבאזוריםמשורטטים
בעזרתמבוצעותהגוףשלהרצוניותהתנועות
עצביהשלד.שריריבאמצעותאלהעצבים

הנ"ל,השיטהלפימתחלקיםאינםהגולגולת

עצביםשלמאורגןלאמקבץלמעשהוהם
יחד.גםמוטורייםודחפיםתחושותהמעבירים

סיביםמלבדמורכבת,האוטונומיתהמערכת

עצבייםמוקדיםמשרשרתגםמוטוריים,

עמוד-השדרהשלצידיומשניהמפוזרים

שוניםהאוטונומיתהמערכתסיביגנגליונים).(

שהעצביםבכך,הסומטיתהמערכתשלמאלה
האוטונומיתהמערכתשלהמוטוריים

והלךה-הסימפאתיתקבוצות:לשתימתחלקים

ידיעלמעוצבביםהאיבריםרובסימפאתית.
דחפיםמספקהראשוןשכןאלה,קבוצותשתי

למשל,מעכבים.דחפיםמספקוהשנימעוררים,
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הדם,כלידפנותאתמבקרזההדדיעיצבוב
הרפיהאווכיווץהבלוטות,מןהפרשהמעיים,

ששתילהניח,הואטבעיטבעתיים.שריריםשל

הסתבר,אךהעטין.אתגםיעצבבואלהקבוצות
גםכמופרה-סימפאתיעיצבובאיןשבעטין

פלא,כלבכךאין(העורפניעלזיעהבבלוטות
עור).מבלוטתהתפתחההעטיןבלוטתשהרי

הםהעטיןאתשמעצבביםהעיקרייםהעצבים
מוטורייםעצביםאותחושתייםעצבים

מקורםהתחושתייםהעצביםסימפאטיים.

המותנישהם:חוט-שדרהעצבימארבעה

הזרעועצביוהרביעיהשלישיהשני,הראשון,
המכונה(תעלהדרךעובריםאשרהחיצוניים,

canal(inguinalודרכההעטיןמעלהממוקמת
השתןפליטתצינורלימפה,דם,כליגםעוברים

מעצבבהראשוןהמותניהעצב5(.תמונה(והזרע

מעצבבאינואךהעטיןשלהקדמיהחלקאת

אתמעצבבהשניהעצבהחלב.ייצוררקמתאת

שגםוייתכןהקדמיים,הרבעיםשלהדפנות
העצביםהעטין.ברקמתעצביםמועטהבמידה

מתאחדיםוהרביעיהשלישיהשני,המותניים:

האינגואינלי.העצבהקרויאחדלעצב

העטיןשלהקדמילחלקזהמעצבהסתעפויות

צינורותמערכתאתמעצבבותהאחורי,ולחלק

נוסףעצבהעטין.שלוהעורהפטמות,החלב,
האחוריהחלקאתמעצבבסריניאליעצבהקרוי

לעצםהסמוכיםמעצביםומקורוהעטיןשל

העצה.

מצדשקצותיהםבעצביםמעוצבברבעכל

שניומצדולפטמות,העטיןלעורמגיעיםאחד

עיצבובוהמוח.חוט-השדרהאלמתחברים

אותרופניועלהפטמות,בעורמירביהואהעטין
קצותבלחץ.החשיםרצפטורים)(קולטנים
לחץ,מגע,כגוןפיזילגירוירגישיםאלהעצבים

לקצהסמוךוגדלההולכתצפיפותםומתיחה.
תחושתייםאותותהשטח.ולפניהפטמה
לעילשפורטהמסלולדרךעובריםאלהמעצבים

והמוח.חוט-השדרההסופי:היעדאל
זרימתקצבאתמבקריםהמוטורייםהסיבים

קוטרבקרתידיעלהעטיןדרךהעוברהדם
רפלקסבעיכובגםמעורביםוהםהעורקים
כיווץבאמצעותבהמשך)יפורט(החלבפליטת

אתהעוטפיםהחלקיםהשריריםהרפייתאו
העורקים.דפנותואתמבוא-הפטמהתעלת
אותותבשלנמנעתחליבותביןחלבדליפת
השריריםאלאלהעצביםשולחיםאשר

ריתמייםלכיווציםגורמיםאלהאותותהחלקים.

חשמלייםאותותדיכויחליבות.ביןמתמשכים

להרפייתגורםהחליבה,במשךכמואלה

החוצה.חלבולנגירתהללוהחלקיםהשרירים
זרםהגברתגםמאפשרתהעורקיםדופןהרפיית

הורמוןהגעתועמההבלוטהאלהדם
הבא).במאמריפורט(האוקסיטוצין

ישירהמעורבותכלאיןהעצביתלמערכת
העטין,מןוהסרתוהפרשתוהחלב,בסינתוז

הורמוניםידיעלישירותמבוקריםשאלהכיוון
חשובההעצביםמערכתעמזאת,בדם.הסובבים

שחרורשלהמכניזםעלאחראיתשהיאכיוון
אתויגהעטין.לרקמתמהמוחהורמון


