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בנושאהבהירותחוסרהאבחנה;אתמסבכים

דו"חות.885הוצאתיהמידעממאגריי
discuse)1חלב,קדחתקטוזיס,לקץ):(ק0ןןקבי.(ט(ןטי
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פורמלין,הנתרן,אזידנחושת,גפרתאבץ,גפרת
אנטיביוטיקהגםנוסוואחרים.אנטיביוטיקה
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גורמיםבכרסהשינייםומדועכיצדיודעאינו

השניםבש-50היאהבעיהבטלפיים.למחלה

במזוןעשירתפריטעצמואתהוכיחהאחרונות

אינטנסיביחלבבייצורהכרחיכאמצעימרוכז

להשיגכדישונה.אינוהמצבעגליםובפיטום

מטבוליות.הפרעותעםהבוקרמשליםשיאים

מרוכזבמזוןעשירתפריטעלביותרהנפוצה
קלקול(לקטיאצידוזיסהיאסוכר)ו/אועמילן(
תסיסהאלאזאתאיןטלגרפי:בסגנוןקיבה).

הצטברותבמיקרופלורה,שינוייםמואצת,

ב-חקוירידההחלב)חומצת(לקטיתחומצה

בנפחירידהלקית,חומצהספיגתהכרס,במיץ

חומצי).שתןעם(כלליואצידוזיסהדם

וצמאוןתאבוןחוסרדכאון,גורםהאצידוזיס
אציסדוזיסעםגבוהחלבייצורבחלב.וירידה

לואי:תופעותבקטוזיס.להסתייםעשוי

דרךהחודריםמחידקים(בכבדמורסות

הפריעהלאפנריציוםלרפאהזולהאבץהצלחת
המאמראתלאזכרהיקרהאורגניהאבץלמשווקי
לצייןבליאולם264(,והחלבהבקרמשק,הפולני
אורגני.באבץמדוברשלא
האקדמיה.בלשון-התרסהחומר

חידקיםולמיניטיס.הכרס)בדפנותפצעונים
מגיעיםאינםהםאבלהכבד,בנימינתקעים

זיהומית.מחלהאינולמיניטיסלטלפיים:

האצידוזיס:אתלצמצםוצריךאפשר
סודהביותר:המעשיזאת.עושהרהוב"ה"8
אתמגבירגםהבופרהנתרן).דו-פחמת(לשתיה

ממליציםומיהמיכלעתהבחלב.השומןאחוז

הגדולההשאלהלשתיה.בסודההשימושעל
לאלמיניטיס?גםמונעהבופרהאםהיא:

ייתכןהזאת;השאלהעלתשובהמצאתי
ת1חכ1נבםגמתפתחכרונישלמיניטיס

שסודהכךעלמחלוקתשאיןלמרותר,פ1ב
לקטי.אצידוזיסמאדמפחיתהלשתיה

רקע-ביוטיןה.
הוויטמיניםמעשרתאחדהואביוטין

באדםביוטיןחסר8(.קבוצת(במיםהמסיסים
ביוטיןחסרנתגלהבאדםלנדיר.נחשבובחיות

בחוליםורקהאחרוניםהעשוריםבשנירק
הפה).דרךלא(רנטרלית~בהזנהשהתקיימו

ובעיקראפרוחיםביוטיןלחסררגישיםבמשק
הודו.אפרוחי

סביריםבשיעוריםהמזונותברובנמצאביוטין

העיכול.מערכתחידקיידיעלגםמיוצרוהוא

שםבמעייםהביוטיןייצוריותררבהנראה,ככל
הביוטיןזמינותבכרס.מאשרגבוהה-חק

בתירס,גבוהההיאמאד:משתנהשבמזונות

ובשעורה.בחיטהנמוכהאךוירקכוספות
ובמצבשוניםרכיביםעםלהתקשרנוטהביוטין

אחדאבידן,לאפס.שואפתזמינותוקשור
זמןכלפעילביוטיןקושרהואהביצה,מחלבוני

בישול.עברשלא

שללאלהבחלקןדומותביוטיןחסרתופעות
מינרליםשלאו8מקבוצתאחריםויטמינים

ביוטיןחסרלאבחןקשהלכן,אבץ.אומנגןכגון
קבוצתלפחות:קבוצותבשתיניסוילערוךבלי

נסיוניתוקבוצהתוסף)מקבלתשאינה(הקש

מןכן,פיעלאףביוטין).שלתוסףהמקבלת(
בעוףהעיקריים:החסרסימניאתלמנותהראוי

נוצותשברהקרסול),שלמחלה(יריזיס
הפהצידיבשניהרגל,בכףודרמטיטיס
בתחתיתודימוםסדקים-בחזירוהעפעפיים.



-למיניטיסמעין-הטלףובראשהרגלכף

שלשיתוק-בעגליםהפה.בריריתודלקת
ידועיםהללוהחסרסימניהאחוריות.הגפיים

שנה.מ-50למעלה

מהניסוייםבכמחציתשנהל-25קרובזה

מונענמצאביוטיןשלתוסףבחזיר,שנערכו
סבירבבקר.ללמיניטיסמאדהדומהתופעה
ביוטיןמספיקהיההנותריםשבניסוייםלהניח

שבחזירכךעלמחלוקתעתהואיןבהקש
וצליעה.רגליםבעיותמונעביוטין

והיאוקשהנפוצהמחלההואלמיניטיסבסוס

שביוטיןשנהל-15קרובזההמגגדלים.אימת

אירועאתניכרתבמידהכמפחיתנמצא

המיועדיםמסחרייםתוספיםבסוס.הלמיניטיס

מ"גכ-20שלבשיעורביוטיןמכיליםלסוס

ובסוסבחזירביוטיןעלטובותעבודותליום.
בהמשךשאסקורבקרעלבמאמריםמאוזכרות

יעילנמצאשביוטיןהעובדה19(.)16,

עללדברשלא(ובסוסבחזירהצליעהבהפחתת

עלהנ"להספרממחברינעלמהלאעופות)
כתבוהמעטהבלשון)17(.בבקרצליעה

ב-1997:המחברים

איכותבשיפורערךבעלתהיאב'וטיןהוספת

הזמןבהמשךוהסוס.החזירבטלפיהקרניהחומר
ב21(.עמוד(בבקר.מועיליימצאשהואייתכן

החלבוןמקרטין,הןגםבנויותצפורניים

העיקריהרכיבשהואבגפריתהעשירהנוקשה

העובדהוצמר.שערותטלף,פרסה,קרן,של
ופרסותהחזירטלפיבריאותאתהגבירשביוטין

Hotlillann-L~Rocheחברתאתהמריצההסוס

מויטמיניםיצרניביןשהיאהשוויצרית,
ניסוילערוךבעולים,הגדוליםהסינתטיים

השפעתעלמבוקראךקטןרטרוספקטיבי'
התוצאות.)1)2נשיםשלצפורנייםעלהביוטין

לאשנים10שבמשךחבלאךחיוביותהיו

שבעיותלהניחסבירנוספים;ניסוייםנערכו

בקרברבעניןמעוררותאינןהנשיםצפורני

מראש.מתוכנןבלתי
חסרבהכרח.מספיקאינובכדםעוביהםייצור'"

תוסףואילוידועהמטבוליתמחלההואתיאמין
שמנות.בפרותקטוזיסבריפוימסייעניאצין

הרופאים.

שהסתפקההבקרצליעתברפואתזאת,עם
לאאךובאבחנהבתיאורבאנטומיה,שנהכ-30

בשנתייםכלשהי.תזוזההיתהבריפוי,

עבודותמשתיפחותלאפורסמוהאחרונות
אתמפחיתשביוטיןכך,עלהמעידותמבוקרות
בפרהמלמיניטיס)הנראהככל(הצליעה
החולבת.

התורהעקרונית.משמעותזאתלעובדה
שבחיההיא,גירהמעליבהזנתהמקובלת

במיםהמסיסיםהוויטמיניםנוצריםהמבוגרת

המצביםוברובשבכרסהחידקיםידיעל
לתורהחריגיםשנימיותר.בתוספיםהשימוש

עתהן."וניאציןתיאמיןרב:זמןידועיםזאת
ביוטין.זאתלרשימהמתווסף

-הצליעהאתהפחיתביוטין1.
חדשיםדו"חותשני

השתתפה,אףובשניתמכה,הניסוייםבשני
הפיצהזאתחברההנ"ל.השוויצריתהחברה

החברהפרסומישנים.במשךמקצועיתספרות
שקוליםלינראותמידשקראתי

מקפידהזאתשחברהמסתברואובייקטיביים;
מדעית.ספרותלביןפרסומתביןלהבחין

מאה.))19באוהיונעשתההראשונההעבודה
השתתפוראש)800בןמסחריבעדר(מבכירות
שניהמבכירהכלטופלהההמלטהאחריבניסוי.
25,מועדים,בשלושהליום.ביוטיןמ"גב-20
שיעורנבדקההמלטה,אחרייוםו-108293

עלו-4()3נבחרות(igits~)אצבעותשלהגדילה
אורךנמדדואחורית.וימניתקדמיתשמאלרגל

(heel).העקבועומקהטלףזוית(toe),האצבע
(-S()lCillהטלףתחתיתדםשטפינרשמו

הקוהפרדתהטלף,צבעדהייתי11(יי.י.הבע"""11(,
בדםביוטיןריכוזינמדדוהעקב.ושחיקתהלבן

ובחלב.
יותרגבוהיםהיובדםהביוטיןריכוזי

הטלפייםבדיקותתוצאותהטיפול.בקבוצות

השוניםהמשתניםרב.בפרוטבמאמרמובאות

משואובלימלאהואוהדיווחבקפדנותהוגדרו
רומזהתוצאותכללהמחברים,לדעתפנים.

עללטובהלהשפיעעשויביוטיןשלשתוסף



במשתניםהבדליםזאתעםהטלף.בריאות
לקבוצתיתרוןעלמראיםאינםמסויימים
לדעתלכך,הסיבההנראהככלהטיפול.

הטלפייםשבריאותהעובדההיאהמחברים,

אניכללי.באופןטובההיתההנסיוניבעדר

ותומכתגבוההרמהכבעלתהעבודהאתרואה
גםמלמיניטיס.צליעהמונעשביוטיןבהנחה
גישהעלמעידההזהבדו"חהספרותסקירת
ומכובדת.רצינית

בקווינסלנדנערכה)16(השניההעבודה
שבהטרופיתברמהאוסטרליה,שבצפון-מזרח

יבש.והאביבקרירהחורףוחם,לחהואהקיץ

ק"מ20שלברדיוסעדרים20שימשובעבודה

ס"הלעדר,פרות135135ובהםאחדמכפר

גודללפילזוגותחולקוהעדריםראש.2705

נבחרזוגמכלעדרלמרעה.ההליכהומרחק

שימשוהשניהטיפוללקבוצתיארקאב

כלליפיעלכמתחייבההקש.בקבוצת

בניתוחשימשלאהעדריםזיווגהסטטיסטיקה
ידעולאפניםמשואלמנועכדיהסטטיסטי.

והחוקריםהתערובתמכונימפעיליהחוואים,
העדריםזהותאתהצליעה,מידותאתשהעריכו
נקראתזאתשיטהנסיוני.טיפולשקיבלו

blinddoubleבמחקרהמציאותמחוייבתוהיא
ראויכדגםלשמשיכולההעבודהמסוגזה.רציני

שדהניסויילערוךשרוצהמילכללחיקוי
חלב.בפרות

נבדקושבועות8כלחודש;31נמשךהניסוי
(l()comotionתנועהציוניוקיבלוהפרותכל

.(scoresעלתוצאותומביאמאדמפורטהדו"ח
ממוצעים,תנועהציוניהניסוי,במשךמשקעים

הקבוצות,בשתיצליעותשלחודשיאירוע
ממוצעחלבייצורהעדרים,בכלצליעותאירוע
מקרימספרשלמלאפירוטהקבוצות,בשתי

העדרים,20בכלתקינותהבלתיהטלפיים

במשךש)(הקשובקבוצת))((בביוטיןשטופלבבקרמדווחחודשיצליעהאירוע1.ציור
))16חודש13



בחלבוחלבוןשומןואחוזבחלבסומטייםתאים
עקומותאתרקכאןמביאאניהקבוצות.בשתי

בהקדמההקבוצות.שתישלהחודשיתהצליעה
טיפולתקופתשדרושההמחבריםמדגישים

ביטוי.לידייבואשהביוטיןכדיממושכת

עלמעידותאמנםכאןהמובאבציורהעקומות
המשקעים:השפעתעלגםמעידהציורכך.

המשקעים.עםחדהבצורהעולההצליעה

מאמץנעשהשלאזאתבעבודהמסוייםחסרון
זאת,עםלמיניטיס.לביןפנריציוםביןלהבחין

הטיפוליםשמספרמתבררבדו"ח2מטבלה

15לעומתלהקש108היההאנטיביוטיים
עלהמעידהעובדהק(620.0)(,הביוטיןבטיפול
ללמיניטיס.בנוסףפנריציוםשלניכרתנפיצות

עצמן:בעדמדברותהמאמרמןהבאותהמלים
מסחרייםבעדריםטלפייםבבעיותשדהחסויי

לד'וקלצפותמעשיזהואיןקליםאינם

לח.אוירבמזגמחמירותהבעיתבמתודולוגיה...

הבהמותטלפיבריאותאתשיפרביוטיןאולם
הללו.הקשיםבתנאים

כולןנוספות,עבודותשלושאוזכרוזהבדו"ח

איכותאתשיפרביוטיןשבהןה-90,משנות

בבקר.הטלפיים

דיוןז.

8ויטמיניםלהוסיףנהוגלאכלל,בדרך
מושתתהנוהגהמבוגרים.הגירהמעלילתפריט

הואהעיכולבמערכתשייצורםההנחהעל
בביוטיןהעבודותשתיתוצאותאופטימלי.

שייצורההנחהאתמחזקותשנסקרו

בהכרחאינוהגירהמעליבכרס8הוויטמינים
נמצאוכברו-,8(),8וניאציןתיאמיןאופטימלי.

מתווסףעתהמסויימים;במצביםחסרים
לרשימה.ביוטין

הוויטמיניםייצורמפתיע.אינוזהממצא

לפניושםפהנבדקהמבוגרהגירהמעלהבכרס
ועתההידעמאגריעידןלפניהרבהשנה,כ-50

הנראה,ככלהעבודות.אתלמצואקללא
ליוכורהזאת,עםנכתבו.לאטובותסקירות

וקטןהולך8הוויטמיניםייצורבכרס,הכללה:
משמעותהמרוכז.המזוןשיעורעלייתעם

התאיתמעכלישהחידקיםהיאזאתהכללה

העיקרייםהוויטמיניםיצרניהםצלוליליטים)(

התאיתשיעורופוחתהייצוררמתשגדלהוככל

מצבישיתפתחוהסיכוייםגדליםבתפריט,

מקוםישהאינטנסיביבממשקלכן,חסר.

הוויטמיניםאספקתאתמחדשלבדוק

במים.המסיסים

רקשיטתיבאופןבכךעוסקתבינתיים
הבאתישכאיטליה.בפרמהאחתקבוצה

הקבוצהפרסומיכלאתהספרותברשימת
ששת)11-2(.במספרשבעהשמצאתי,
תוצאותעלמדווחים)10-2(הראשונים

תשגהמבבריאותושיפורחיוביות

מסיסיםויטמיניםשלםינג1מםיפס1ת

פירידוקסין,כולין,ביוטין,ניאצין,(במים

מדווח)11(האחרוןואילוותיאמין),ריבופלבין

,4(,0](בשומןמסיסיםבוויטמיניםחסכוןעל

לעמודליקשהמוגנת.בצורהניתניםכשהללו

פורסמוכולםהללו;הדו"חותאיכותעל
המידעבמאגריהאבסטרקטיםבאיטלקית,

בארץ.זמיניםאינםהעתוכתביקצרים

ביוטיןלחסרלמיניטיסביןשנתגלההקשר

ושלוששסקרתיהחדשותהעבודותשתיפיעל

עלמעיד)16(,בראשונהשאוזכרוקודמות

הכתבהמחברהגירה,מעליתזונאישלמחדל

קשרולמיניטיסעלעבודותמאותזה.בכלל

50במשךאבלבתפריטפחמימותלעודףאותו

שלממושךשולישחסרהניחלאאיששנה
ביןהמקשרתהחוליההואאחראוזה8ויטמין

למיניטיס,לבין-מחדתאית,דלתפריט

שלהסטטוסולהדגיש:לחזורהראוימןמאידך.
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