
 

 

1 

 

 דו"ח לתוכניות מחקר -משרד החקלאות 
 לקרן המדען הראשי

 א. נושא המחקר )בעברית( קוד זיהוי
 המעיים בטפיל טלאים תחלואת על רימונים קליפות מיצוי מתן השפעת 13 - 0015 - 183

 .פרוום קריפטוספורידיום
 

 

    ג. כללי  ב. צוות החוקרים

 אשימוסד מחקר של החוקר הר  שם פרטי שם משפחה 
חוקר 
 ראשי

 מו"פ חקלאי העמק  חיים ליבוביץ

       חוקרים משניים 

  תאריכים  סוג הדו"ח  אריאל שבתאי 1

 תאריך משלוח תקופת המחקר   מוניקה אבידור-רבל 2

 הדו"ח למקורות עבורה מוגש הדו"ח מסכם              3

 המימון סיום התחלה               4

 חודש שנה חודש שנה חודש שנה               5

6               2102 / 02 2103 / 02 2103 / 02 
7                  

 

מימון עבורם מיועד  ד. מקורות
 הדו"ח

  

סכום שאושר למחקר  קוד מקור מימון שם מקור המימון
 בשנת תיקצוב הדו"ח

 בשקלים  
 01,111   מדען ראשי, משרד החקלאות

                  
             
                  
   
   
 

 על התקציר להיכתב בעברית לפי סעיף ה' שבהנחיות לכתיבת דיווחים -שים לב ה. תקציר 

קריפטוספורידיום פרוום הינו טפיל חד תאי הנפוץ בכל העולם בבע"ח יונקים, וגורם 

עגלים, גדיים ועוד(. טפיל מעיים זה לשלשולים חריפים בחודש הראשון לחיי הטלה )בדומה ל

גורם להפסדים כלכליים בגידול כבשים ובנוסף הוא מהווה סכנה זאונוטית. הנגיעות במשקים 

-01, כשאחוז התמותה כתוצאה משלשול נע בין 32-011%מסחריים בכל העולם נעה בין 

יכולים . נגיעות בטפיל מחלישה את הטלה וחושפת אותו לגורמי מחלה נוספים אשר 21%

שיעור ההידבקות של טלאים וגדיים  להוביל למחלה כרונית המשפיעה על משקל ותפוקה.

מקריפטוספורידיה עלה בשנים האחרונות ולמרות שאין בידינו רישומים מסודרים, נראה כי 

 שיעור הנגיעות גבוה.

, יכולה הלופוגינון -מכיוון שכיום האפשרויות לטיפול במחלה הן מצומצמות, כשהעיקרית בהן 

 לגרום לתופעות לוואי בטלאים, אנו רואים חשיבות במניעתה לפני ההדבקה. 

שנעשתה בעגלים שניזונו מחלב בלבד כי היו מספר אירועי תמותה  עבודהב מאחר ונמצא

כטיפול  בולתת את המיצוי ביחד עם החלב, להשתמש  במקוםבעגלים, החלטנו בשלב זה ש

ני ההמלטה. הגישה מבוססת על דיווחים מעבודות מונע לאימהות הטלאים בשבועות שלפ

באמצעות  שדוכאההמלטה הפרשת ביצים בימים הסמוכים לבספרות בהן מצאו שיאים של 
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 טיפולים וכתוצאה מכך הידבקות נמוכה בקריפטוספורידיום בטלאים הנולדים. 

הגישה בעבודה זו הייתה לטפל בקבוצה של כבשים בשבועות שלפני ההמלטה לכן, 

על מנת לשמור על סביבת  4%צעות שילוב של מיצוי קליפות רימונים במנתן ברמה של באמ

 המלטות נקיה יחסית ולצמצם את החשיפה וההדבקה של טלאים אלו באואציסטות הטפיל.

להריונן  001כבשי אסף לחלב שהיו ביום ה  97קבוץ גזית  בעדר הצאן של חילקנו, לצורך כך

על בסיס מספר התחלובה, ותאריך ההתעברות הידוע. כבשי  ( לשתי קבוצות,3102במאי  32)

להריון ועד ליום  002 -מהיום ה 4%מיצוי מקליפות רימונים ברמה של  קיבלוקבוצת הניסוי 

ספירת ביצים המופרשות בצואה, ב. בוצת הביקורת לא ניתנה תוספת כזוההמלטות. לק

 01 -מקבוצת הניסוי ו 01) כבשים 21נעשתה בדגימות שנאספו בסמוך למועד ההמלטה מ ש

. לא נצפו בספירה לא נמצאו כל אואוציסטות למרות הנתונים מהספרותמקבוצת הביקורת( 

ק"ג לכבשי הנסוי והביקורת  4.4 -ק"ג ו 4.7הבדלים במשקלי הטלאים הנולדים לכבשים אלו 

וי ק"ג לטלאי כבשי הניס 02.2 -ק"ג ו 02.9 –בהתאמה. גם המשקלים בגמילה היו דומים 

הביצים  תוהביקורת בהתאמה. רמת הנגיעות בקריפטוספורידיום כפי שהתבטאה בספיר

 ,בטלאים שנולדו לכבשי קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת 3.39 -ו 3.11 –נמצאה דומה 

 בהתאמה.

מצאנו בעבודה זו, כי בניגוד למתואר בספרות לא הייתה הפרשה שופעת של אואוציסטות 

מיצוי קליפות  4%כבשים ולכן גם לא היה יתרון בשילוב של במועד הסמוך להמלטת ה

רימונים במנת הכבשים ההרות בסמוך למועד ההמלטה. מוצע לבחון את האפשרות )בזהירות 

רבה( של שילוב מיצוי הרימונים בתחליף החלב או הקולוסטרום המוגמעים לטלאים בימים 

 הראשונים שלאחר ההמלטה, בשיא רגישותם להידבקות.
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 תקציר

כל העולם בבע"ח יונקים, קריפטוספורידיום פרוום הינו טפיל חד תאי הנפוץ ב

וגורם לשלשולים חריפים בחודש הראשון לחיי הטלה )בדומה לעגלים, גדיים 

ועוד(. טפיל מעיים זה גורם להפסדים כלכליים בגידול כבשים ובנוסף הוא 

-32מהווה סכנה זאונוטית. הנגיעות במשקים מסחריים בכל העולם נעה בין 

. נגיעות בטפיל 01-21%בין  , כשאחוז התמותה כתוצאה משלשול נע011%

מחלישה את הטלה וחושפת אותו לגורמי מחלה נוספים אשר יכולים להוביל 

שיעור ההידבקות של טלאים  למחלה כרונית המשפיעה על משקל ותפוקה.

וגדיים מקריפטוספורידיה עלה בשנים האחרונות ולמרות שאין בידינו רישומים 

 מסודרים, נראה כי שיעור הנגיעות גבוה.

 -מכיוון שכיום האפשרויות לטיפול במחלה הן מצומצמות, כשהעיקרית בהן 

הלופוגינון, יכולה לגרום לתופעות לוואי בטלאים, אנו רואים חשיבות במניעתה 

 לפני ההדבקה. 

שנעשתה בעגלים שניזונו מחלב בלבד כי היו מספר  עבודהב מאחר ונמצא

לתת את המיצוי ביחד עם  במקוםאירועי תמותה בעגלים, החלטנו בשלב זה ש

כטיפול מונע לאימהות הטלאים בשבועות שלפני  בוהחלב, להשתמש 

ההמלטה. הגישה מבוססת על דיווחים מעבודות בספרות בהן מצאו שיאים של 

באמצעות  שדוכאההמלטה בימים הסמוכים ל( )ביציםאואוציסטות הפרשת 

 ם. טיפולים וכתוצאה מכך הידבקות נמוכה בקריפטוספורידיום בטלאים הנולדי

הגישה בעבודה זו הייתה לטפל בקבוצה של כבשים בשבועות שלפני לכן, 

על  4%ההמלטה באמצעות שילוב של מיצוי קליפות רימונים במנתן ברמה של 

מנת לשמור על סביבת המלטות נקיה יחסית ולצמצם את החשיפה וההדבקה 

וץ קב בעדר הצאן של חילקנו, לצורך כך של טלאים אלו באואציסטות הטפיל.

( לשתי 3102במאי  32להריונן ) 001כבשי אסף לחלב שהיו ביום ה  97גזית 

קבוצות, על בסיס מספר התחלובה, ותאריך ההתעברות הידוע. כבשי קבוצת 

להריון ועד  002 -מהיום ה 4%מיצוי מקליפות רימונים ברמה של  קיבלוהניסוי 

רת ביצים ספיב. בוצת הביקורת לא ניתנה תוספת כזוליום ההמלטות. לק

 21מ נעשתה בדגימות שנאספו בסמוך למועד ההמלטה המופרשות בצואה, ש

בספירה לא נמצאו כל מקבוצת הביקורת(  01 -מקבוצת הניסוי ו 01כבשים )

. לא נצפו הבדלים במשקלי הטלאים אואוציסטות למרות הנתונים מהספרות

ת בהתאמה. גם ק"ג לכבשי הנסוי והביקור 4.4 -ק"ג ו 4.7הנולדים לכבשים אלו 

ק"ג לטלאי כבשי הניסוי  02.2 -ק"ג ו 02.9 –המשקלים בגמילה היו דומים 
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 תום כפי שהתבטאה בספירוהביקורת בהתאמה. רמת הנגיעות בקריפטוספורידי

בטלאים שנולדו לכבשי קבוצת הניסוי  3.39 -ו 3.11 –הביצים נמצאה דומה 

 וקבוצת הביקורת בהתאמה.

יגוד למתואר בספרות לא הייתה הפרשה שופעת של מצאנו בעבודה זו, כי בנ

אואוציסטות במועד הסמוך להמלטת הכבשים ולכן גם לא היה יתרון בשילוב 

מיצוי קליפות רימונים במנת הכבשים ההרות בסמוך למועד ההמלטה.  4%של 

מוצע לבחון את האפשרות )בזהירות רבה( של שילוב מיצוי הרימונים בתחליף 

ום המוגמעים לטלאים בימים הראשונים שלאחר ההמלטה, החלב או הקולוסטר

 בשיא רגישותם להידבקות.

 מבוא ותיאור הבעיה

קריפטוספורידיום פרוום הינו טפיל חד תאי הנפוץ בכל העולם בבע"ח יונקים, 

וגורם לשלשולים חריפים בחודש הראשון לחיי הטלה )בדומה לעגלים, גדיים 

(. טפיל מעיים זה גורם להפסדים כלכליים Xiao L., 1993; Tzipori S., 1998ועוד( )

בגידול כבשים ובנוסף הוא מהווה סכנה זואונוטית, משמע, קיימת אפשרות 

העברת המחלה לבני אדם, במיוחד לילדים ומבוגרים בעלי דיכוי של המערכת 

(. Mueller-Doblies et al. 2008; Santin et al. 2007; Smith et al. 2007) החיסונית.

-32%נגיעות במשקים מסחריים בכל העולם, ע"פ הערכות שונות נעה בין ה

011% (Tzipori, S, 1998: Causape AC. 2002:  Oslon ME 1997: Xiao L. 1993 .)

 .(Tzipori et al. 1981) 21%–01אחוז התמותה כתוצאה משלשול בטלאים נע בין 

ע"י העברה של ע"י מגע ביניהם ואף  ,אוראלית-טלאים נדבקים בדרך פיקו

הטפיל באויר בתוך הדיר. קריפטוספורידיום פרוום הוא מחולל המחלה העיקרי 

 .יום 1-03 גילאי הוא בחלון הזמן שלטלאים ושיא רגישות הבתחלואת מעיים, 

יאופיינו בחולשה, אפאטיות, שלשול קל עד חמור, איבוד  קלינייםהסימנים ה

תמותה עלולה  .(Angus et al.,1982; Thompson et al. 2005) משקל ותמותה

ימים אחרי תחילת השלשול, בד"כ בצירוף פתוגנים נוספים  3-2 -להתרחש כ

 (וסלמונלה, או ע"י וירוסים כגון רוטה, קורונה ואחרים E. Coli -)כגון חיידקי ה

(Coop & Wright, 2000).   נגיעות בטפיל מחלישה את הטלה וחושפת אותו

ספים אשר יכולים להוביל למחלה כרונית המשפיעה על משקל לגורמי מחלה נו

עלה בשנים  וםותפוקה. שיעור ההידבקות של טלאים וגדיים מקריפטוספורידי

האחרונות, ולמרות שאין בידינו רישומים מסודרים, הרי שמדיווחים של 

הוטרינרים המטפלים בעדרים נראה כי שיעור הנגיעות גבוה. על פי דיווחים אלו, 

פו בחלק מהמשקים אירועי תמותה רבים, ובאחרים פגיעות בגדילה של נצ

הטלאים בשל אירועי שלשולים ברמות חומרה משתנות. לטלאים שלא מתים, 
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נגרם נזק בשל ההאטה בגדילה שלהם, שמתבטא גם בניצולת מזון ירודה. 

 Sariקריפטוספורידיום פרוום הינו פרוטוזואה השייך למערכת האפיקומפלקסה )

et al. 2009מיקרון.  1-גודל הביצים המופרשות בצואה כומיקרון,  1-01-(. גודלו כ

מיליארד טפילים, הן בעלות כושר שרידות  01-31אותן הביצים, היכולות להכיל 

 3-01גבוה בסביבה ובעלות עמידות גבוהה בפני חומרי חיטוי על בסיס כלור. 

ר החיים של קריפטוספורידיום ביצים מספיקות ליצירת זיהום בבעל החיים. מחזו

לרוב בצואה מזוהמת. בכל אואוציסט מתחיל כשטלה בולע את האואוציסטות 

ספורוזואידים, המשתחררים מהביצה במעי הדק, מתיישבים על דופן  4ישנם 

מינית -מינית )סכיזוגוני( ומינית )גמטוגוני(. הרביה הא-המעי ומתחלקים ברבייה א

ית חוזרת, ותוצאתה של הרבייה המינית הינה הפרשת מאפשרת הדבקה עצמ

ביצים בצואה הממשיכות להדביק בע"ח נוספים. עצם התיישבותם על רירית 

המעי תוך היצמדותם לתאי האפיתל בין סיסי המעי גורמת להרס התאים 

 .הסופגים של המעי, דבר המוביל לחוסר ספיגת חומרי מזון, אלקטרוליטים ומים

כשהטלה איננו מטופל בזמן  .ימי ואיבוד משקלהוא שלשול מהביטוי הקליני 

תיתכן סכנה ממשית להתייבשות ומוות. מכיוון שכיום האפשרויות לטיפול 

במחלה הן מצומצמות, כשהעיקרית בהן, הלופוגינון, יכולה לגרום לתופעות 

אנו רואים חשיבות במניעתה לפני  ,(Naciri & Yvore, 1989לוואי בטלאים )

. ממחקרים שנעשו בעגלים נראה כי מתן קולוסטרום מוקדם לא הקנה ההדבקה

 יתרון חיסוני כנגד המחלה. 

מתוצאות עבודות קודמות במעבדה בנוה יער, בהן ראינו כי בפרות שאכלו עלי 

אלון עשירים בטנינים, היו פחות מקרים של קדחת קרציות )הנגרמת ע"י טפיל 

בעקבות ניסויים שנעשו בעיזים  .קסה(הבבזיה, גם הוא שייך לסדרת האפיקומפל

טנינים על הורדה -ע"י י. לנדאו וא. מרקוביץ בנושא השפעת אכילת צמחים מכילי

של בקיעת ביצי תולעי מעיים והפרעה למחזור החיים של טפילי מעיים, אנו 

משערים כי להוספת מיצוי קליפות רימונים )המכיל טנינים( תהיה השפעה 

יקטוספורידיום בטלאים. בנוסף, מיצוי זה יכול מועילה על הורדת תחלואה בקר

להינתן יחד עם החלב, דבר אשר לא גוזל זמן ומיומנות מהעובד, בניגוד למתן 

תרופות אחרות )כגון הזרקה(. האכלת עגלים בקליפות רימונים אשר נעשתה 

בנווה יער, הראתה השפעות חיוביות על צריכת המזון והעלאת המשקל, גם 

מערכת החיסון של העגל, העוזרת לו להילחם במחוללי  השפעה מיטיבה על

מחלות באמצעות חומרי מזון טבעיים, ללא תופעות לוואי כפי שעלול לקרות עם 

-Ortegaחומרים מרפאים אחרים כמו אנטיביוטיקה. בעבודות שנעשו בכבשים )

Moraa et al., 1999במועד הסמוך  אואוציסטות( נמצא כי שיעור הפצת ה
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ה בצורה דרמטית. נמצא גם קשר בין עליה זו לנגיעות הוולדות להמלטה עול

הראשונים לחייהם. אנו משערים כי להוספת מיצוי  ימיםב וםבקריפטוספורידי

קליפות רימונים )המכיל טנינים( תהיה השפעה מועילה על הורדת ההפרשה של 

 Cameronדהקוקינאט ) לגבי בדומה למדווחריון יאואוציסטים ברחלות בסוף הה

& Richard, 2008) . 

בחינת הפוטנציאל של מיצוי קליפות רימונים להפחית את : מטרות המחקר

הנגיעות בקריפטוספורידיום במשק הצאן, כאשר הוא ניתן לרחלות בשלב 

 האחרון של ההיריון.

הדומות במספר  ,רון להריוןבחודש האחשתי קבוצות של כבשים  :מבנה הניסוי

שמשו בניסוי  ,, במשק שידוע כי הוא נגוע בקריפטוספורידיוםהתחלובה שלהן

מהחומר היבש היומי של  4%תוספת של  נהתינבקבוצת הניסוי לכבשים  זה.

 נהתינמיצוי קליפות רימונים עד למועד ההמלטה, בעוד שלקבוצת הביקורת לא 

בימים הסמוכים למועד  ,כבשיםה תהביצים המופרשות בצואנספרו . תוספת זאת

מעקב אחר  רךענטלאים ביום העשירי לחייהם. הבצואת ההמלטה המשוער, ו

שקלו נמשך התחלואה שלהם. הטלאים  אחר כןטלאים וה לעוצמת השלשול ש

במקרים של תמותה ישלחו על פי התכנון, ילה. בגמ ,ובהמשך בהמלטה

הטלאים לנתיחה במכון הוטרינרי להיסטולוגיה של המעיים, שיסייע לקבלת 

 אבחון.

 ותוצאות המחקרמהלך 

על מנת לבחון את יעילות הטיפול בקריפטוספורידיום באמצעות מיצוי קליפות 

במשק תן לכבשים בחודש האחרון לקראת ההמלטה, העמדנו ירימונים שנ

כבשי אסף  97קבוץ גזית, שתי קבוצות כבשים דומות ככל האפשר.  -מסחרי 

( חולקו לשתי קבוצות, על בסיס 3102במאי  32להריונן ) 001לחלב שהיו ביום ה 

מספר התחלובה, ותאריך ההתעברות הידוע. לקבוצת כבשי הניסוי ניתן לצריכה 

הריון ועד ליום ההמלטות. ל 002 -מהיום ה 4%מיצוי מקליפות רימונים ברמה של 

לקבוצת הביקורת לא ניתנה תוספת כזו. הקבוצות מוקמו בשני תאים סמוכים 

ובאותה הסככה על מנת ליצור תנאים דומים ככל האפשר. בימים הסמוכים 

 01 -מקבוצת הניסוי ו 01כבשים ) 21נאספו צואות מ  3102ליולי  4ב  -להמלטות 

ים המופרשות בצואה, שהובלו למעבדה מקבוצת הביקורת( לצורך ספירת ביצ

כמקובל האואציסטות נספרו  ד״ר מוניקה אבידור. -הוטרינרית האזורית 

בשיטה החצי כמותית והדגימות דורגו לפי מספר ביצים לשדה במעבדה זו 

, ביצה אחת בחמישה 0הימצאות ביצה אחת בעשרה שדות=: הדרוגמקרוסקופי. 
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, וכשנמצאו 2בכל שדה מקרוסקופי= , הימצאות של ביצה או שתיים3שדות=

 .  4בכל שדה מקרוסקופי מעל לשתי ביצים=

הטלאים הופרדו מאימותיהם כמקובל במשק מייד לאחר ההמלטה, ומוקמו 

בשלושת הימים הראשונים ניזונו כשבמיינקת מלאכותית שם ניזונו מאבקת חלב 

ל מוקמו בשתי מיינקות נפרדות למשך ש הטלאים .הטלאים מקולוסטרום

ימים  01 -כמקובל בגידול היונקים במשק. בגיל ממוצע של כ -ארבעה שבועות 

נאספו דגימות צואה מהטלאים שבמיינקת הניסוי ובמיינקת הביקורת ונלקחו 

 כבשים ניזונו במהלך תקופת ההכנהה .אואוציסטותלמעבדה לביצוע ספירות 

של ״אמבר״ מבליל ״חולבות״ תוצרת מרכז המזון  ימים לקראת ההמלטה( 21)

 חולק מידי יום באמצעות משאית חלוקה של מרכז המזון הבליל .בכפר יחזקאל

ק״ג חומר יבש ליום בממוצע לכבשה  3 -צרכו כ , הכבשיםלצריכה חופשית

  .0ה לבבקבוצה. הרכב הבליל מופיע בט

: הרכב הבלילים שהואבסו לקבוצות הניסוי והביקורת לצריכה חופשית 0טבלה 

 תקופת הנסוי. לאורך

 

 טיפול בקורת נסוי

 (%) יבש חומר 83.7 83.0

 (%) חלבון 20.0 19.4

 (%) אפר 8.8 8.2

20.1 19.8 ADF (%) 

33.0 31.4 NDF (%) 
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 תוצאות

מובאים נתוני הכבשים הממליטות שהיו בניסוי, שדמו בפרמטרים  3בטבלה 

 השונים של מספר תחלובה וגודל השגר.

 הטיפול והביקורת. קבוצת -: נתוני הכבשים שבניסוי 3טבלה 

 קבוצה
מספר 

 כבשים

מספר 

 תחלובה

וולדנות 

 בהמלטה

  1.19±0.9 1.2±0.14 22 טיפול

  1.19±0.4 1.56±0.2 42 ביקורת

  

  אואוציסטותמכל קבוצה ונלקחו לספירת  01כבשים,  21 -דגימות צואה נאספו מ

רות למ אואוציסטותבמעבדתה של ד״ר מוניקה אבידור. בספירה לא נמצאו כל 

הנתונים מהספרות על פיהם אמורה הייתה להיות שפיעה שלהם בימים 

משקלי הטלאים בהמלטה ובגמילה היו דומים בקבוצות  הסמוכים להמלטה.

הניסוי והביקורת, עם יתרון צפוי לזכרים בהשוואה לנקבות; המשקלים בהמלטה 

 .4ואילו המשקלים בגמילה בטבלה  2מופיעים בטבלה 
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מוצע של הטלאים בהמלטה )בק״ג( של כאלו שהומלטו : משקלי המ2טבלה 

לרחלות מקבוצת הניסוי או הביקורת, וכן המשקלים הממוצעים של הזכרים 

 והנקבות )בק״ג(.

 קבוצה
מספר 
 טלאים

משקל 
 בהמלטה

 מין
משקל 
 בהמלטה

 A 1.02±1.3 זכרים  1.01±4.7 14 טיפול

 B 1.04±4.2 נקבות  1.01±4.4 17 ביקורת

A,B ם שלידם אותיות שונות נמצאו מובהקים בבחינה סטטיסטית.= ערכי 

משקלי הממוצע של הטלאים בגמילה )בק״ג( של כאלו שהומלטו : 4טבלה 

לרחלות מקבוצת הניסוי או הביקורת, וכן המשקלים הממוצעים של הזכרים 

 והנקבות )בק״ג(.

 קבוצה
מספר 

 טלאים

משקל 

 בגמילה
 מין

משקל 

 בגמילה

   A 1.23±04.1 זכרים 1.23±02.9 12 טיפול

   B 1.20±03.4 נקבות 1.20±02.2 11 ביקורת

A,B .ערכים שלידם אותיות שונות נמצאו מובהקים בבחינה סטטיסטית = 

 -דרוג ספירות האואציסטות שנעשה לדגימות הצואה שנאספו מהטלאים ביום ה

 . 1לאחר ההמלטה מופיעות בטבלה  01

שנעשה בספירה של הצואות שנדגמו  אואוציסטותדרוג ספירת ה: 1טבלה 

 לאחר ההמלטה. 01 -מטלאי קבוצת הניסוי והביקורת ביום ה

 

 קבוצה
מספר 
 טלאים

דרוג 
 אואוציסטותה

 1.3±3.11 43 טיפול

 1.3±3.39 22 ביקורת
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נראה כי לא נמצא הבדל בין הטיפולים ולא היה יתרון לטלאים שהומלטו 

במנה שלהן. נתון זה  4%רמה של לכבשים שמיצוי קליפות הרימונים שולב ב

הפרשה של אואוציסטים בצואת  נמצאהמשתלב היטב עם הממצא כי לא 

 הכבשים בימים שקדמו להמלטה, בניגוד לצפוי וכפי שמופיע בעבודות קודמות.

הפרשה של אואציסטות כל בניגוד למתואר בספרות לא נמצאה  לסיכום

עה לטיפול המשלב מיצוי . לכן כנראה גם לא הייתה השפקריפטוספורידיום

קליפות רימונים במנת הכבשים ההרות בתקופה של מספר שבועות שלפני מועד 

מאחר ולא נמצאו אואוציסטות בכבשים, השערה/מסקנה ההמלטה שלהן.  

מהמחקר היא כי לא ניתן לטפל בקריפטו של טלאים באמצעות מיצוי קליפות 

. מוצע בהמשך לבדוק ןרימונים שיינתן לכבשים בתקופה האחרונה להיריו

בזהירות מתן של מיצוי קליפות רימונים ישירות לטלאים כמשולב בחלבית 

  המוגשת להם בעשרת הימים הראשונים לשהותם במיינקת.
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