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משק הבקר והחלב 389

רקע
משנות ה-50 של המאה שעברה הוטמעו מבחני צאצאים 

בטיפוח בקר לחלב ברב הארצות המפותחות. החיסרון העיקרי 
בתבנית מבחן הצאצאים היא שלמרות שפרים מגיעים לבגרות 

מינית בגיל של שנה, הם בגיל ממוצע של 5 שנים כאשר 
מתקבלים נתוני הייצור של קבוצות הבנות. מחקרים החוזים 

את היישום של סלקציה מבוססת סמנים בבקר לחלב פורסמו 
כבר בשנות ה-80. רב המחקרים הניחו שהתרומה העיקרית 

של סלקציה מבוססת-סמנים תהיה באמצעות שימוש 
מוגבר של פרים צעירים על בסיס אילן-יוחסין ומידע של 

סמנים. המחקרים המקוריים הניחו שמספר קטן של מקטעי 
כרומוסומים יאותרו על ידי פחות מ-100 סמנים גנטיים. 

מספר תכניות טיפוח על בסיס איסטראטגיה זו הופעלו 
בתחילת המאה הנוכחית.

עם הכניסה של שבבי דנ"א הנושאים 50,000 סמנים גנטיים 
בשנת 2008, סלקציה גנומית הפכה למציאות. טכנולוגיה 

זו הוטמעה בהצלחה בארה"ב, קנדה, ניו-זילנד, אוסטרליה, 
צרפת, הולנד, גרמניה והארצות הסקנדינביות. אימוץ תכניות 

סלקציה גנומית בארצות טיפוח מובילות הביא לשינויים 
משמעותיים בתעשיית בקר לחלב בעולם. בסקירה זו נתאר 

ברשימות קודמות )משק הבקר והחלב
מס. 381, 383 ו-385( סקרנו את 

העקרונות של סלקציה גנומית בבקר 
לחלב, את הגישות לאיתור גנים, 

את הגנים הספציפיים שכבר אותרו 
והמשמעות לטיפוח. ברשימה זו, 
האחרונה בסדרה, נציג את נקודת 

המבט והתחזית על סלקציה גנומית 
בבקר לחלב בעתיד כפי שהצגנו 

לאחרונה בסקירה של 
Weller JI., Ezra E. and Ron M. (2017) 
A Perspective on the Future of Genomic 
Selection in Dairy Cattle. J. of Dairy 
Science, Invited review: (In press) •

1. המחלקה לבקר וגנטיקה, מנהל המחקר החקלאי
2. התאחדות מגדלי בקר

קמ"ח וקרן  החלב  מועצת  בקר,  ענף  להנהלת  מודים   המחברים 
)מס' IS-4794-15R( על תמיכתם במחקר. רשימת הספרות נמצאת 

בידי המחברים.

מיכה רון1, 
אפרים עזרא2 

ויהודה ולר1

נקודת מבט ותחזית על
סלקציה גנומית בבקר 

לחלב בעתיד
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מה למדנו מיישום סלקציה גנומית במהלך של כמעט 2 דורות, 
השינויים שקרו ואלו הצפויים בעתיד הקרוב וכיצד הם ישפיעו 

על העתיד של תעשיית הבקר לחלב בעולם.

כיצד 8 שנים של סלקציה גנומית שינו את 
תעשיית בקר לחלב ?

מספר שינויים הם ברורים מאליהם בעוד שאחרים יותר 
סמויים. מספר שינויים התחילו מיד עם השקת סלקציה 

גנומית, בעוד שאחרים מגיעים לידי ביטוי רק עתה. אספנו את 
השינויים ברשימה שלהלן - 

הקמת בסיס נתונים סגור הכולל מידע גנטי על אלפי   .1
פרים ופרות. עד סלקציה גנומית רב המידע הנאסף על 

ידי האגודות לטיפוח היה פתוח לפחות למחקר. למרות 
שהוצעו תכניות "להמרה" של הערכות גנומיות בין 

ארצות, מאגר הנתונים אינו זמין למוסדות חיצוניים כולל 
מחקר. הסכמים בין ארצות אפשרו החלפה של מידע 

גנוטיפי של פרי הולשטיין להגדלת אוכלוסיות המבחן 
בארה"ב, איטליה, אנגליה, שוויץ ויפן. הסכמים דומים בין 

קנדה, דנמרק וארה"ב, ובין ארצות באירופה, הגדילו את 
אוכלוסיות בקר ג'רסי בארה"ב ושוויצרי חום באירופה, 

בהתאמה.
שגשוג שיטות להערכה גנומית. בשנות ה-80 רב מערכות   .2

הטיפוח המתקדמות אמצו את מודל הפרט הבודד 
להערכה גנטית שגרתית של תכונות ייצור חלב ורב 

התכונות הכלכליות האחרות. ההבדלים בין המתודולוגיות 
החישוביות בארצות השונות היו שוליים. בשנות ה-90 
מספר מערכות טיפוח אמצו את מודל הבדיקה החדשי. 

עם ההשקה של סלקציה גנומית פותחו מתודולוגיות 
חישוביות חדשות מסוג Single step, Two step, Linear או 

Bayesian אך לא הוכרע איזו שיטה עדיפה.
המטרה העיקרית להקמה של המרכז הבינלאומי להערכה   .3

גנטית של פרים )Interbull( הייתה המרה של הערכות 
גנטיות מארצות שונות, הלוקחת בחשבון השפעת גומלין 

אפשרית בין הגנוטיפ לסביבה, על בסיס פרים עם הערכות 
גנטיות במספר ארצות. הערכות גנומיות של פרים צעירים 

הן בעלות הישנות נמוכה מאלו של מבחני צאצאים ולכן 
מגדילות את הצורך בהשוואות של הערכות גנומיות 

 Interbull בין ארצות. מתודולוגיות שונות פותחו על ידי

משנות ה-50 של המאה שעברה 
הוטמעו מבחני צאצאים 

בטיפוח בקר לחלב ברב הארצות 
המפותחות. החיסרון העיקרי 
הוא שלמרות שפרים מגיעים 
לבגרות מינית בגיל של שנה, 
הם בגיל ממוצע של 5 שנים 

כאשר מתקבלים נתוני הייצור 
של קבוצות הבנות. עם הכניסה 

של שבבי דנ"א הנושאים 50,000 
סמנים גנטיים בשנת 2008 

סלקציה גנומית הפכה למציאות
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 Genomic Multiple למטרה זו והן שולבו באלגוריתם של
Across Country Evaluation - GMACE המחשב הערכות 
גנומיות בין ארצות. הערכות גנומיות של פרים בארה"ב 

אינן כלולות ב-GMACE דבר הפוגע באפקטיביות של 
הכלי החישובי. בנוסף, תוצאות של GMACE אינן זמינות 

לארצות שאינן מדווחות על הערכות גנומיות.
ירידה בעלות קביעת הגנוטיפ הביאה לעליה חדה במספר   .4

החיות הנבדקות. ב-2010 עם ההפצה של שבב הנושא 
50,000 סמנים מסוג SNP העלות הייתה מעל 500 

דולר לפרט. כיום העלות למספר דומה של סמנים היא 
כ-50 דולר לפרט. בארה"ב יותר ממיליון בני בקר מסוג 

הולשטיין נבדקו מ-2009 ועד 2016, כאשר 180,000 הם 
זכרים. העלויות לשבבים בעלי אלפים בודדים של סמנים 

הם נמוכים יותר ומתאימים לבדיקה שגרתית של כל 
הפרות לצורך החלטות ממשקיות ברמת העדר.

פרויקט ריצוף הגנום של 1000 פרים הושק מתוך כוונה   .5
לאתר את כל הבסיסים בגנום המציגים שונות ולארגן 

אותם בבסיס נתונים. עד כה רוצף הגנום של 1682 פרים 
מ-55 גזעי בקר ונמצאו 67 מיליון בסיסים בעלי שונות. 
בגזע הולשטיין נמצאו 14 מיליון בסיסים עם שונות עם 

שכיחות מינימאלית של האלל הנדיר מעל 1%. עם ירידת 
עלות הריצוף הגנומי ניתן לצפות שריצוף דנ"א של פרי 

הזרעה מלאכותית יהפוך לשיגרתי.
לאפיון פונקציונאלי של הגנום של מגוון חיות משק כולל   .6

בקר הוקם תאגיד בינלאומי (http://faang.org) שמטרתו 
לייצר תשתית ידע על ביטוי הגנים המשפיעים על השונות 
הפנוטיפית. בהמשך הסקירה נדון בקביעת הפולימורפיזם 

הקובע של השונות הפנוטיפית הנצפית. 
עד לפיתוח הערכות גנומיות לא הייתה תוספת   .7

משמעותית ביעילות מערך הטיפוח עקב הגדלת גודל 
האוכלוסייה מעל 100,000 פרות. לכן מדינות רבות הפעילו 

מערך טיפוח לאומי, והמדינות הגדולות יכלו להפעיל 
מערכי טיפוח ליותר מגזע בקר יחיד. עם הערכות גנומיות, 

קיימת תמימות דעים שהגורם המגביל בדיוק האומדנים 
הגנומים הוא מספר הפרים עם גנוטיפים ונתוני ייצור 
בנות. לכן אפילו המדינות הגדולות מצרפות תשתיות 
של פרים ופרות להפעלת תכנית של סלקציה גנומית 

רב-לאומית. שני תאגידים מרכזיים הוקמו: תאגיד צפון 
אמריקה הכולל אגודות להזרעה מארה"ב, קנדה, אנגליה, 
ואיטליה; ותאגיד eurogenomics הכולל אגודות להזרעה 

מספרד, הולנד, צרפת, פולין והארצות הסקנדינביות 
.)http://www.eurogenomics.com(

מדינות קטנות, דוגמת ישראל ואירלנד, אשר אינן יכולות   
להצטרף לתאגידים הגדולים, בגלל רף כניסה גבוה של 

מידע גנוטיפי ושל נתוני ייצור של אלפי פרים, מצטרפות 
בתשלום לחישוב הערכות גנומיות בארצות גדולות יותר 

כהולנד ואנגליה, בהתאמה. כתוצאה של תהליכים אלו 
תכניות סלקציה גנומית לגזעים הקטנים, שהם כל הגזעים 
פרט להולשטיין, הן בעלות כדאיות כלכלית גבולית. בעיה 
זו מחריפה בהתייחס להערכות גנומיות לתכונות חדשות 

כמו יעילות מזון.
נצפתה ירידה משמעותית באורך הדור בעיקר בנתיבי   .8

הטיפוח אב-לבן ואם-לבת באוכלוסיית ההולשטיין 

 ,C .ארה"ב ,B .סיכום 6 ארצות: ארה"ב, קנדה, גרמניה, צרפת, הולנד וישראל ,A :איור 1: מספר פרי הולשטיין עם נתוני בנות לפי שנת לידה
)Interbull( ישראל. המידע מופיע בסיכומי הארגון הבינלאומי למבחני פרים ,D .גרמניה
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אמריקאית מ-7 ל-2.4 ו-5 שנים, בהתאמה. השינוי בנתיב 
אב-לבת היה נמוך יותר, מ-3.8 ל-3.6 שנים, למרות 

שההנחה הייתה שזה עשוי להיות הנתיב העיקרי להגדלת 
התקדמות גנטית באמצעות סלקציה גנומית. ניתן לצפות 

לירידה נוספת באורך הדור מאב-לבת עם הגדלת התפוצה 
של סלקציה גנומית.

מספר פרי הזרעה מלאכותית המיוצרים מידי שנה ירד.   .9
מספר פרי הולשטיין עם נתוני ייצור של בנות על פי שנת 

לידה מוצג באיור 1 עבור סכום של 6 מדינות: ארה"ב, 
 ,)B( ארה"ב ,)A( קנדה, גרמניה, צרפת, הולנד וישראל

גרמניה )C(, וישראל )D(. בהתייחס לסכום הפרים מ-6 
מדינות, מספר הפרים עם נתוני ייצור בנות ירד מ-4500 
ב-1995 ל-2500 ב-2010, שזאת שנת הלידה האחרונה 
עם מידע מלא. למרות שמספר הפרים האמריקאים עם 

בנות ירד מ-1500 ל-1100, מספר הפרים בארצות גרמניה, 

צרפת ו-הולנד ירד ביותר מחצי. הירידה הייתה יותר חזקה 
בגרמניה, עם 1000 פרים נבחנים שנולדו ב-1996, לעומת 

308 בשנת 2011. מספר הפרים הנבחנים בישראל נשאר 
כמעט קבוע, למרות שסלקציה גנומית הושקה בשנת 

 .2015
לפני סלקציה גנומית שיעור טעויות בקביעת אבהות נאמד   .10

בין 5 ל-12%. אימות הקביעה או זיהוי אבהות המבוסס 
על השוואת הגנוטיפים בין הורה לצאצא הוא תוצר ללא 
עלות של קביעת גנוטיפ הנחוצה לסלקציה גנומית, אשר 

צפויה להעלות את שיעור ההתקדמות הגנטית.
במערך מבחן הצאצאים נוצר הגל השני של בנות מפרים   .11

נבחרים לאחר כחמש שנים לאחר הגל הראשון. בסלקציה 
גנומית רב הפרים משמשים להזרעה במשך שנה או פחות, 
ורק קבוצה נבחרת של פרים מצטיינים ייצרו את הגל השני 
של בנות. היעדר קשרים גנטיים בין פרים בגילאים שונים 

צפוי ליצור קושי בקבלת הערכות גנטיות מדויקות של 
פרים מדורות שונים.

יישום סלקציה גנומית הביא לשילוב תכונות נוספות   .12
באינדקס הסלקציה, ולהקטנת המשקל של ייצור חלבון 

ושומן ותכונות מבנה גוף באינדקס. צפויה הגדלת המשקל 

היחסי באינדקס לתכונות בריאות ופוריות, ותכונות 
לשמירת הסביבה כמו יעילות ייצור והקטנת פליטת גז 

מתאן.
מספר מחקרים צפו שלטכנולוגיות רביה חדשות כמו   .13

ריבוי ביוצים והשתלת עוברים יהיו השפעות על סלקציה 
גנומית. פרט לשימוש בתאי זרע ממוינים, לטכניקות רביה 

אחרות הייתה עד כה השפעה מזערית על תכניות טיפוח 
כלכליות, למרות תחזית חיובית של לגבי הערך הכלכלי של 

טכניקות רביה לטיפוח.

מה למדנו מ-8 שנים של סלקציה גנומית ?
המסקנות המתקבלות מהפעלת סלקציה גנומית במשך כשני 
דורות באוכלוסיית ההולשטין האמריקאית נסקרו ברובן על 

ידי )Garcia-Ruiz et al. (2016 והם כדלקמן:
התקדמות גנטית שנתית עלתה ב-50-100% לתכונות   .1

ייצור חלב ו-פי 3 עד 4 לתכונות בעלות תורשתיות 
נמוכה כולל פוריות נקבית, אריכות חיים, ושיעור תאים 

סומאטיים. חשוב לציין שחישובים אלו מבוססים על 
הערכות גנומיות ולא אומתו על ידי תוצאות הבנות. 

המנוע העיקרי להתקדמות הגנטית היה שימוש בפרים 
צעירים כאבות לבנים. ההתקדמות הגנטית השנתית 

מחושבת כסכום ההתקדמות הגנטית לדור ב-4 נתיבי 
הטיפוח מחולק בסכום אורכי הדור. אורך הדור של אב-
לבן התקצר מ-7 שנים בשנת 2008 ל-2.5 בשנת 2015. 
למרות שמספר מחקרים מצאו שהערכות גנומיות של 

פרים צעירים הן מוטות ביחס להערכות שלהן בהמשך 
המבוססות על בנות. האומדנים של הנטיות הגנטיות אינם 

מוטים באופן מובהק.
דיוק הבחירה של אמהות לבנים עלה, וממוצע אורך   .2

הדור התקצר מ-4 ל-2.5 שנים. הערכות של פרות עילית 
באוכלוסייה האמריקאית היו מוטות בגלל טיפול מועדף. 

עם סלקציה גנומית, ההשפעה של טיפול מועדף היא 
פחותה, למרות שההטיה עלולה לגדול עקב הנטייה לשמור 

 זרמה של הפרים המצטיינים לשימוש במעבדות
In vitro fertilization - IVF להזרעת נקבות מצטיינות.

למרות החשש מעליה בריבוי בשארות עקב קיצור אורך   .3
הדור, לסלקציה גנומית בארה"ב הייתה השפעה שולית על 
שיעור העליה ברמת השארות. לפיכך, ההתקדמות הגנטית 

המושגת על ידי יישום סלקציה גנומית נמצאת בהתאמה 
לאמירה של Hill: "המטפחים נותנים רק דחיפה לתהליך 

האבולוציה עם הטכנולווגיה הקיימת".

ומה קורה עם הגנים ?
לפני סלקציה גנומית, רב המחקרים שניסו לדמות את הגנים 
המשפיעים הניחו התפלגות של מספר גנים עיקריים והרבה 

גנים עם השפעה קטנה. לעומת זאת, עם קבלת תוצאות 
בפועל התברר שכל תכונה שנחקרה מבוקרת על ידי אלפי 

פולימורפיזם  המסבירים את השונות הגנטית. לפיכך המודל 
האינפיטיסימאלי של תכונות כמותיות המושפעות על ידי 

מספר רב של גנים עם השפעה קטנה ומצטברת הוא בבסיסו 
נכון. 

הסריקה הצפופה הראשונה בבקר לחלב באמצעות 38,416 
סמנים גנטיים מסוג SNP ל-5,285 פרי הולשטין אימתה את 

קיום שני הגנים הכמותיים ABCG2 ו-DGAT1, אך גילתה 
מספר אתרים נוספים עם השפעות גדולות. נמצא שהאתרים 

בעלי ההשפעות הגנטיות למגוון תכונות כלכליות מפוזרים 
בכל הכרומוזומים. השפעות הסמנים הגנטיים נאמדות על 

בסיס נתונים גנומיים וכמותיים של 400,000 פרות ו-35,000 
http://www.uscdb.com/( פרים, ומעודכנות כל 4 חודשים

סלקציה גנומית הוטמעה 
בהצלחה בארה"ב, קנדה, 

ניו-זילנד, אוסטרליה, צרפת, הולנד, 
גרמניה והארצות הסקנדינביות. 

בסקירה זו נתאר מה למדנו מיישום 
סלקציה גנומית במהלך של כמעט 

2 דורות, השינויים שקרו ואלו 
הצפויים בעתיד הקרוב וכיצד הם 

ישפיעו על העתיד של תעשיית 
הבקר לחלב בעולם
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.)Report_Data/Marker_Effects/marker_effects.cfm
במחקר גנטי באדם שכלל מעל 30,000 פרטים נמצא שרק 

5% מהשונות לגובה הוסברה על ידי אזורים בגנום וזאת 
למרות שהתורשתיות היא כ-0.9 לתכונה. יותר מכך, כל אחד 

מהאזורים בעלי ההשפעה הגבוהה ביותר הסבירו רק מספר 
מילימטרים. הוצעו הסברים שונים כמו שכיחות נמוכה של 

הגנים המשפיעים, או השפעות גומלין בין גנים ובין גנים 
לסביבה, אך אף אחד מהם לא מספק. נראה שההסבר הפשוט 

ביותר הוא הנכון - שונות גנטית לגובה, וכנראה לרב התכונות 
הכמותיות האחרות, מבוקרת על ידי מספר רב של אתרים, וכל 

אחד עם השפעה קטנה ומצטברת. 
בסיס הנתונים העדכני של אתרים גנטיים המשפיעים 

על תכונות כמותיות בבקר כולל 95,332 אתרים שנמצאו 
באסוציאציה ל-545 תכונות כמותיות שונות ודווחו ב-743 

פרסומים מדעיים. בגלל הגדרות שונות לתכונות, הבדלים 
גנטיים בין אוכלוסיות, ומרווחי ביטחון רחבים לאתרים 
הגנטיים, לא ברור אילו ממצאים אומתו על ידי מחקרים 

בלתי-תלויים. מספר רב של מחקרים לא תיקנו את המובהקות 
הסטטיסטית לריבוי ההשוואות הסטטיסטיות. מבחן 

סטטיסטי של מספר רב של השוואות )סמנים X תכונות( 

איור 2. השינויים הצפויים בשכיחויות אללים ושונות כתוצאה של סלקציה, כפונקציה של שכיחות האלל המעלה והשפעת אפקט ההחלפה של 
אלל )התמרה( ביחידות סטיית תקן פנוטיפית של התכונה. A, שינוי בשכיחות אלל. B, שינוי בשיעור השונות. אפקט התמרה של 0.1, 0.2, 

ו-0.4 מיוצג על ידי קו רציף, שבור ומנוקד, בהתאמה

לכל הרפתנים והפרות הנהנות

לכל הרפתנים והפרות הנהנותשנה טובה ומבורכת

שנה טובה ומבורכת
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יוצר מצב שחלק מההשוואות מציגות מובהקות סטטיסטית 
נומינלית של p<0.05 במקרה. אנליזה של המחקרים שפורסמו 

עד 2003 לתכונות ייצור חלב )meta analysis( הראתה מספר 
השפעות אחידות במספר מחקרים בלתי-תלויים.

30 בדיקות של גנים ספאציפיים נבחרו לשילוב שיגרתי 
בהערכות גנומיות, עקב זיהוי המוטציה הקובעת או איתור 

סמנים הנמצאים בתאחיזה הדוקה לגנים המשפיעים על 
תכונות כלכליות. עד כה הפולימורפיזם הקובע את השונות 

בתכונות כמותיות בבקר לחלב אותר ואומת בשני גנים 
בלבד DGAT1 ו-ABCG2. מאיתור ראשוני של האזור הגנטי 

 DGAT1 בכרומוזום 14 ועד מציאת המוטציה הקובעת בגן
חלפו 4 שנים. 

לעומת זאת, מאיתור האזור הגנומי בכרומוזום 6 ועד מציאת 
המוטציה הקובעת בגן ABCG2 חלפו 10 שנים. בעשור 

האחרון לא אותרה אף מוטציה קובעת בגן נוסף על בסיס 
הקריטריונים שהוצגו על ידי, למרות ההתקדמות בשיטות 

לאיתור ואימות גנים, כמו ריצוף כלל-גנומי, קביעת גנוטיפ 
על ידי ריצוף, עריכה גנומית ואנליזה פונקציונאלית. לפיכך, 

האמרה של Van Tassell "שכח מהגנים הארורים" עדין בתוקף.

השפעת סלקציה על השונות הגנטית
כפי שצוין קודם, קיימים גנים רבים המשפיעים על תכונה 

כמותית. בנוסף, השונות הגנטית הנתרמת על ידי פולימורפיזם 
באתר נתון משתנה עם הזמן כתוצאה של סלקציה. השינויים 
הצפויים בשכיחויות אללים ושיעור השונות הגנטית כתוצאה 

של סלקציה, כפונקציה של שכיחות האלל המעלה והשפעת 
אפקט ההחלפה של אלל )התמרה( ביחידות סטיית תקן 

פנוטיפית של התכונה מוצגים באיור 2. נבדקו 3 ערכים של 

אפקט התמרה בטווח שכיחות אלל מ-0.1 עד 0.9. ההנחות הן 
של גן עם 2 אללים הנמצאים בבקרה משותפת )קודומיננטית( 

ועוצמת סלקציה של יחידה. למרות האמונה הרווחת 
שסלקציה מקטינה שונות גנטית, ניתן לראות שאם שכיחות 

האלל הרצוי קטנה מחצי, ישנה עליה בשונות הגנטית בתגובה 
לסלקציה. לגן עם אפקט התמרה של 0.4 סטיית תקן פנוטיפית 
ישנה עליה של שכיחות האלל ב-0.1 לאחר דור 1 של סלקציה. 

כאשר שכיחות האלל היא 0.1 ואפקט ההתמרה 0.4, השונות 
הפנוטיפית כתוצאה של הגן בדור הבא תגדל ב-1%.

בפועל, סלקציה גנומית מבוססת על אי-שיווי משקל 
בתאחיזה בין סמנים גנטיים והגנים המשפיעים, כלומר 

אלל מסוים בסמן הגנטי אחוז לאלל מסוים בגן המשפיע על 
התכונה הכמותית ומשתנה יחד איתו בהשפעת סלקציה. 

השפעות הקשורות לסמנים מסוימים ידעכו לאורך זמן 
כפונקציה של מרחק התאחיזה בין הסמן לגן המשפיע, כפועל 

יוצא של אירועי שחלוף ביניהם. 
שינויים בשונות הגנטית כתוצאה של שינויים בשכיחות 

אללים של הסמנים הגנטיים יכולים להסביר מדוע סלקציה 
על בסיס סט סמנים להערכה גנומית של פרים לא הצליחה. 
השפעות קבוצת סמנים לחיזוי גנומי של פרים הייתה יעילה 
לאותה תקופת זמן, אך לא עדיפה על פני סלקציה אקראית 

של סמנים לקבוצת פרים הצעירה ב-4 שנים.

האם התגובה לסלקציה לתכונות יבול 
צפויה להמשיך ?

משנת 1970 ממוצע ייצור חלב בישראל כמעט הכפיל עצמו 
מ-7,000 ל-13,000 ליטר. שינויים דומים אירעו בארצות 

אחרות. התיאוריה הגנטית מניחה שבשלב מסוים התקדמות 
גנטית תגיע לישורת בגלל ניצול השונות הגנטית או קיום 

קשרים גנטיים מנוגדים בין מטרת הטיפוח והתאמה 
התרבותית. בנוסף, העיקרון של תוספת כלכלית שולית 

פוחתת עלול להביא לישורת בתוספת ערך כלכלי. בניסויי 
סלקציה רב-דורית התגובה לסלקציה מסתיימת בדרך כלל 

לאחר 20 עד 30 דורות, למרות שבמספר מקרים תגובה 
מובהקת נמשכה מעבר ל-100 דורות. למרות שיקולים אלו, 
ערך התורשתיות של ייצור חלב בבקר לחלב עלה מכ-25% 

בשנות ה-50 של המאה הקודמת לכ-35% כיום, כנראה בחלקו 
בגלל שיפור בממשק ובמחשוב. כנראה, שונות גנטית מעטה 
אבדה, ושיעור ההתקדמות הגנטית צפוי להיות יציב בעתיד. 

סלקציה יכולה להגדיל את השונות הגנטית אם שכיחות האלל 
הרצוי כלכלית בגן מסוים היא נמוכה, או להקטין אותה אם 

שכיחותו עולה עד לקיבעון. ה"עלייה או דעיכה" של גנים 
המשפיעים על תכונות כלכליות היא אחד המנגנונים הסמויים 

באמצעותה נשמרת השונות הגנטית.
 ABCG2 בבקר לחלב השפעות הפולימורפיזם בשני גנים

ו-DGAT1 על תכונות ייצור חלב הן הגבוהות ביותר. שתי 
 taurus המוטציות אירעו לאחר ההתפצלות של גזעי בקר

ו-indicus לפני 200,000 שנה, אך לפני ההופעה של גזעי בקר 
החדשים. כיון שמוטציות אלו הן עתיקות ניתן לשאול איך 

הן נשמרו באוכלוסייה? האלל של ABCG2 מעלה ייצור חלב 
ומוריד את ייצור החלבון. לכן, כאשר הטיפוח היה לכמות 
חלב זה היה האלל המועדף, ושכיחותו עלתה באוכלוסייה 

הישראלית. כאשר אינדקס הטיפוח השתנה, כך שייצור 
חלבון הייתה המטרה העיקרית, והערך הכלכלי של כמות חלב 

היה שלילי, הסלקציה פעלה בכיוון ההפוך ושכיחות האלל 
שמוריד חלב עלתה. בהתייחס לגן DGAT1, האלל שמעלה 

את ייצור השומן וריכוזו בחלב מוריד את כמות החלבון. לכן, 
לרב אינדקסי הטיפוח הנהוגים בתכניות טיפוח בבקר לחלב. 

בבקר לחלב השפעות 
 ABCG2 הפולימורפיזם בשני גנים

ו-DGAT1 על תכונות ייצור חלב 
הן הגבוהות ביותר. פולימורפיזם 

עתיק יחסית בגנים רבים נמצא 
"בהמתנה" לסביבה המתאימה 

או לשינוי במטרת הטיפוח שבהן 
יהיה לו יתרון. השונות הגנטית 

לתכונות כלכליות נשמרת על 
ידי הגדלת השכיחות של אללים 

נדירים, מוטציות חדשות, 
ושינויים במטרות הטיפוח 

ובממשק. לפיכך, ניתן להניח 
שהסלקציה לא צפויה להיעצר 

בעתיד הנראה לעין
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ההשפעה הנקיה של פולימורפיזם זה קרובה לאפס ולא מופעל 
עליו לחץ סלקציה. יחד עם זאת, שינוי עיקרי באינדקס יכול 

להביא למצב שבו לאחד משני האללים יהיה יתרון כלכלי. זה 
"יגדיל" את השונות הגנטית של האינדקס, אם האלל הנדיר 

הוא הרצוי כלכלית. בהתבסס על אנליזה של 11 אזורים 
גנומיים בגזע הולשטיין, בעלי השפעה על תכונות כלכליות, 

נקבע שהמוטציות אירעו לפני 2,000 עד 50,000 דורות. 
האזורים הגנומיים העתיקים ביותר הציגו שכיחות אלל גבוהה 

ביותר מגזע יחיד.
ההשלכות הפיסיולוגיות של הכפלת ייצור החלב לפרה במשך 

50 שנה, כמו מאזן אנרגיה שלילי, עומס חום וכו' מציגות 
אתגרים המאפשרים לגנים פולימורפים נוספים לבוא לידי 

ביטוי ולגיוס אללים חיוביים באמצעות סלקציה לפרות 
היצרניות ביותר. השינויים ההדרגתיים בשכיחות אללים 

רבים בעלי השפעה פנוטיפית נקראו "התאמה רבת גנים". 

לפיכך, פולימורפים עתיק יחסית בגנים רבים נמצא "בהמתנה" 
לסביבה המתאימה שבה יהיה לו יתרון.

לבסוף, נרצה לדון בהשפעה של מוטציות חדשות על השונות 
הגנטית של תכונות כמותיות. למרות ששכיחות מוטציות 

לא נבדקה בחיות משק מחקרים בצמחים ובחיות מודל 
הראו שההסתברות לאירוע ספונטאני של מוטציה בגנים 

המשפיעים על תכונות כמותיות היא כנראה גבוהה מזאת 
בגנים העיקריים. השיטה העיקרית שבה גילו מוטציות חדשות 

לתכונות כמותיות הייתה לייצר קווי שאר הומוזיגוטים 
ולבחון שינויים תורשתיים בביטוי תכונות כמותיות בדורות 

מתקדמים. שיעור מוטציה ספונטאנית באתרי הישרדות 
בזבוב הדרוזופילה נאמד ב-0.14 לכרומוזום לדור. נמצאו 218 
מוטציות המשפיעות על 27 תכונות שלד בעכברים במשך 72 

דורות המקטינות את שיעור המוטציה ל-0.01 לדור.

אתגרים לעתיד
שילוב תכונות חדשות

האתגר החשוב ביותר הוא כנראה שילוב תכונות חדשות 
לאינדקס הטיפוח הכוללות בריאות )עטין, רגלים ועוד(, 

נצילות מזון ופליטת מתאן. למרות שאין שאלה לגבי 
החשיבות הכלכלית של תכונות אלו, הן לא הוכללו בתכניות 
טיפוח בגלל הקושי למדוד אותן, ובגלל התורשתיות הנמוכה 

של רב תכונות הבריאות. לכן, נדרש מספר עצום של נתוני 
בנות וגנוטיפים לקבלת הישנות מעל 0.5 שהוא ערך הסף 
המזערי לפרסום הערכות גנומיות. יחד עם זאת, עם ערכי 
הישנות נמוכים מ-0.5 עדין ניתן להשיג התקדמות גנטית 
משמעותית, בתלות בגורמים נוספים כמו מתאם גנטי עם 

אינדקס הטיפוח, והערך הכלכלי של התכונה החדשה.
כיון שהזנה אחראית על כמחצית ההוצאות הישירות לייצור 

חלב, היה ענין לערוך סלקציה לנצילות מזון. יחד עם זאת, 
ניצולת מזון פרטנית היא יקרה וקשה למדידה ומחייבת הזנה 

פרטנית שאינה שיגרה מקובלת ברב המשקים המסחריים. 
היוזמה הגלובאלית של 9 מדינות מובילות בייצור בקר לחלב 
)אוסטרליה, קנדה, דנמרק, גרמניה, אירלנד, הולנד, ניו זילנד, 

אנגליה וארה"ב( הוקמה כדי לשלב נתונים פרטניים על צריכת 
מזון לייצור אוכלוסיית בסיס לסלקציה גנומית.

בנוסף לסלקציה לבריאות, פוריות וניצולת מזון, טיפוח לפרות 
"ידידותיות לסביבה" ומייצרות פחות זבל וגזי חממה מהווה 
מטרה מרכזית בסלקציה. כיון שכמות הזבל הכללית נגזרת 

מכמות הפרות, הגדלת ייצור חלב  לפרה עשויה להקטין את 
סך הזבל המיוצר. לפיכך, למרות התשואה הכלכלית הפוחתת 
של כל תוספת יחידת ייצור, ייצור לחיה ימשיך להיות מטרת 

טיפוח חשובה.
 CO2-חיות משק תורמות כ-7.1 ביליון טון של גז המקביל ל

 שהם כ-18% מגזי החממה הגלובאליים
.)http://www.fao.org/agriculture/lead/themes0/climate/en( 

כל השיטות הישירות למדידת פליטת מתאן הן יקרות לאיסוף 
ברמת האוכלוסייה. מצאו שקבוצות פרות בנות פרים שונים 

נבדלו באופן מובהק ברמת פליטת המתאן על פי מדידה 
במתקנים מבוקרים של נשימה. פיתחו איסטראטגיה המשלבת 
משוואות דטרמיניסטיות וסימולציות אקראיות לחיזוי פליטת 
מתאן יומית המבוססת על מידע פרטני במשק של צריכת מזון 

וייצור. אומדן התורשתיות של פליטת מתאן בתחלובה הוא 
0.44. מתאמים גנטיים עם ייצור חלב וימי ריק גבוהים מ-0.8. 

לפיכך, סלקציה להקטנת פליטת מתאן צפויה לשפר את 
הפוריות הנמדדת על פי ימי ריק, אך להקטין את ההתקדמות 

הגנטית לייצור חלב. אין בכך כדי למנוע את צירוף התכונה 
לאינדקס הטיפוח, אך המשמעות היא שההתקדמות הגנטית 

לתכונות אחרות תפחת.
דירוג קבוצות הבנות של הפרים על בסיס פליטת מתאן או 

נפיצות קבוצת חיידקים מסוג ארכיאה הייתה בהתאמה 
גבוהה, שמשמעותה שנפיצות החיידקים היא בבקרה גנטית 

של המאכסן, וניתן להשתמש בכך לסלקציה בלי לבדוק פליטה 
ישירה של מתאן. השימוש בקריטריון זה יאפשר אנליזה 
גנטית על מספר רב של פרטים, מה שהיה עד לאחרונה 

מחסום לבחינת השפעות גנטיות של המאכסן על סוג והיקף 
החיידקים המעורבים בפליטת מתאן. התוצאות מהוות 

הוכחה של העיקרון שקיימת השפעה גנטית תוספתית של 
המאכסן על המיקרוביום שלו ושניתן לערוך סלקציה למאכסן 

הרצוי על בסיס קבוצה של גנים בגנום הקשורה לתכונה. 
מובן מאליו שסלקציה להקטנת פליטת מתאן מבוססת על 

ההנחה שהמדיניות הפוליטית לייצור ידידותי לסביבה תמשיך 
להתקיים בעתיד הנראה לעין, לפחות בארצות היצרניות 

העיקריות לבקר לחלב, או שהתעשייה תמשיך לחתור לשיפור 

סלקציה גנומית הביאה להחשת 
ההתקדמות הגנטית, תוך קיצור 

משך הדור, הקטנת מספר הפרים 
עם נתוני ייצור של בנות, והקטנת 

הקשרים הגנטיים בין שנים. 
אנחנו צופים שייעשה שימוש 
מוגבר בהערכות גנומיות של 

פרות ובשילוב מתודולוגיה חד-
שלבית להערכה גנומית. יושם 

דגש על תכונות בריאות, פוריות, 
ותכונות ידידותיות לסביבה כמו 

ניצולת מזון והפחתת כמות הזבל 
וגזי חממה
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ייצור בר-קיימא. אין לנו ברירה אלא להשאיר את השאלה 
ללא מענה.

איתור הגנים המשפיעים
)Darvasi (2005 כתב: "אין לי ספק שבעתיד פיצוח פנוטיפ 

כמותי לגנים המשפיעים עליו יהפוך למשימה שיגרתית 
המושגת בפרק זמן של שנה אחת - וייתכן שתוך 80 יום". 

למרות שהכרזה זו מתייחסת לעכברים, נראה שהאתגר להבנת 
הגנטיקה של תכונה מורכבת באדם ובחיות משק היא הרבה 
יותר מורכבת. למרות העובדה שרק שני אתרי פולימורפיזם 

המשפיעים על תכונות ייצור חלב נתגלו ואומתו בשיטות 
סטטיסטיות וביולוגיות, גנים קובעים נוספים עשויים 

להתגלות במיוחד לתכונות חדשות אשר ישולבו באינדקס 
הטיפוח בעתיד.

למרות שהתרומה של איתור גנים לטיפוח המסחרי 
צפויה להיות זניחה, המידע המתקבל יגדיל את ההבנה על 

הארכיטקטורה הגנטית של שונות כמותית. הפולימורפיזם 
בשני הגנים שנמצאו בבקר הוא מסוג מוטציה לא שמרנית, 

המסוגלת לקודד שינוי בחומצת אמינו בחלבון הנוצר. 
מוטציה בגן המקודד לרצפטור של הורמון גדילה אותרה על 
יד ויתכן שמשפיעה על כמות והרכב החלב. לאחרונה אותר 

פולימורפיזם באינטרון של הגן MGST1, אשר משפיע על 
ריכוז השומן בחלב, בדומה לפעולת הגן. שתי מוטציות אותרו 
  GDF8 :בחיות משק אחרות באזורים שאינם מקודדים לחלבון

בכבשים ו-IGF2 בחזירים. על בסיס מתווה ניסוי של נכדות 
לפרים וריצוף גנומי נמצאו אזורים מתפצלים המשפיעים על 

כל התכונות הכלכליות אך לא אותרו הגנים המשפיעים.

שינויים המוצעים במתודולוגיה של הערכה גנומית
הוספה של הורים היסטוריים לאילן היוחסין אמורה להגדיל 
את שיעור ההישנות של הערכה גנומית כאשר מודל הניתוח 
הסטטיסטי הוא נכון. יחד עם זאת, אפילו לתכונות שנמדדו 

לאורך מספר דורות, קיים ספק אם כדאי לשלב נתונים 
היסטוריים בהערכות גנומיות שגרתיות ממספר סיבות: 
הגנים המתפצלים באוכלוסייה משתנים לאורך זמן.   .1

באוכלוסיית ההולשטיין הישראלית שכיחות האלל של הגן 
DGAT1 המעלה כמות ו-% שומן בחלב עלתה מ-0.02 עד 

0.13 תוך 9 שנים, ושכיחות האלל של הגן ABCG2 המעלה 
ריכוז חלבון בחלב עלתה מ-0.62 עד 0.78 תוך 12 שנים. 

לפיכך, שכיחות האלל בשני הגנים השתנתה מעל 0.05 
לדור. השוואה בין 35 גזעים הראתה ששכיחות האלל של 

הגן ABCG2 נעה בין 0.8 ל-1. 
אם כל הפרים בעלי הערכות גנומיות נכללים באנליזה,   .2

משקל רב יותר יינתן לפרים מבוגרים כיון שמספר הפרים 
עם נתוני בנות בירידה. הדיוק של הערכות גנומיות לא 

עלה על ידי הכללה של נתונים מיותר מ-3 דורות של 
הורים.

הזדמנות עיקרית לשיפור הערכות גנומיות היא להגדיל את 
מספר הפרות עם גנוטיפים. מעל מליון פרות הולשטיין נבדקו 

על ידי שבב הדנ"א לקביעת גנוטיפים. מספר מחקרים הציעו 
לבסס הערכות גנומיות לאוכלוסיות קטנות על בסיס גנוטיפים 

של פרות. ניתן להעלות את שיעור ההישנות של הערכות 
גנומיות עד 7% על ידי שילוב גנוטיפים של 10,000 פרות עם 

גנוטיפים של 3000 פרים. לתכונה עם תורשתיות של 0.3 
ופרות עם תחלובה בודדת, גנוטיפים של כ-10 פרות שקולים 

למבחן צאצאים של פר עם הישנות של 0.8.

שילוב ישיר של מידע על גנוטיפים ונתוני ייצור של פרות 
בהערכות גנומיות של פרים הינו בעייתי. במחיר של פחות 

מ-50 דולר לקביעת גנוטיפ לכ-50,000 סמנים גנטיים לפרט, 
ויכולת חישובית להשלמת גנוטיפים של סמנים נוספים 
הנמצאים ביניהם )Imputation(, אנחנו צופים שהערכות 

גנומיות בעתיד יתבססו על מתודולוגיה חישובית חד-שלבית 
המשלבת מידע על מאות אלפי פרות עם גנוטיפים ונתוני 

ייצור. בכל היישומים של המתודולוגיה החד-שלבית כיום רק 
חלק קטן מהפרות הכילו מידע גנוטיפי. המצב ישתנה כאשר 

קביעת גנוטיפ של עגלות תהפוך לשגרה. כיון שפרות מייצרות 
בין 3 ל-5 תחלובות בממוצע, הבעיה הקיימת כיום של מיעוט 
קשרים גנטיים בין פרים מקבוצות גיל שונות צפויה להיפתר.

מסקנות
סלקציה גנומית הביאה להחשת ההתקדמות הגנטית, תוך 

קיצור משך הדור, הקטנת מספר הפרים עם נתוני ייצור של 
בנות, והקטנת הקשרים הגנטיים בין שנים. אנחנו צופים 

שייעשה שימוש מוגבר בהערכות גנומיות של פרות ובשילוב 
מתודולוגיה חד-שלבית להערכה גנומית. יושם דגש על 

תכונות בריאות, פוריות, יעילות הייצור ותכונות ידידותיות 
לסביבה. השונות הגנטית לתכונות כלכליות נשמרת על 

ידי הגדלת השכיחות של אללים נדירים, מוטציות חדשות, 
ושינויים במטרות הטיפוח ובממשק. לפיכך, ניתן להניח 

שהתגובה לסלקציה לא צפויה להיעצר בעתיד הנראה לעין. 
ליישום החלוצי של סלקציה גנומית בבקר לחלב צפויה 

השפעה על חיות משק נוספות.   ▲

ליישום החלוצי של סלקציה 
גנומית בבקר לחלב צפויה 

השפעה על חיות משק נוספות
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