
 סיכום ההרצאה – 1721.27. –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 .פרופ' אשר אור נוישל  והרצאתשמענו את 

ידוע לנו בבני אדם, ומה מלמדים אותנו  ההשפעה על העובר. מה –סוכרת בהיריון בנושא:  

 .הניסויים בבעלי חיים

מומחיות ברפואת ילדים ומומחיות , בעל בוגר הפקולטה לרפואה בירושליםפרופ' אור נוי הנו 

משיך כיום ומשרד הבריאות במתו לפני כשלוש שנים פרש מעבוד נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד.ב

 מנהל.הוא בהוראה ובמחקר בפקולטה לרפואה במסגרת המעבדה לטרטולוגיה אותה 

 תקציר ההרצאה:להלן 

סביבה פקטוריאלית, אחד המקורות לה הוא בשלבי ההתפתחות העוברית. -סכרת הנה מחלה מולטי

גנטיים )שינויים בביטוי הגנים(, כגון עמידות לאינסולין, -אצל העובר גורמת לשינויים אפי סכרתית

שתתבטא בגיל ההתבגרות ואף בהמשך בתסמונת מטבולית )יל"ד, סוכרת, משקל יתר, ושינויים 

מטבוליים אחרים(. הסיבה לכך עדיין אינה ברורה לגמרי, והמחקר מנסה לעקוב אחר הפתוגנזה. 

. מתברר כי לעובר אין מערכת חימצון (oxidative stress) צוניתמעקה חי –ת שהוצעו אחת הסיבו

מפותחת )מער' זו מתפתחת לאחר הלידה או ההמלטה(. השילוב של עקה חימצונית + סוכר עלולה 

 גנטיים. -לגרום לשינויים אפי

 10%היא סביב  II, שכיחות של סכרת סוג 0.5-1%-)"סכרת נעורים"( הוא כ Iשכיחות של סכרת סוג 

במבוגרים. לגורמים סביבתיים יש חשיבות רבה במחלה זו. למשל, העליה הגדולה בשכיחות של 

בשליש השלישי, יש  קשורה באופן הדוק לשכיחות של עודף משקל. אצל נשים בהריון IIסכרת סוג 

לה את הסיכון נטייה לסבול מסכרת הריונית. סכרת זו מעלה את הסיכון לסכרת בהריונות הבאים, ומע

 . IIלסכרת סוג 

-ופוסט -מספר סיכונים, בהם סיכוי מוגבר להפלות, שינויים בגדילת העובר, סיבוכים פריסכרת יש ל

נטליים, עלייה בשכיחות מומים מולדים במערכות רבות בגוף, ושכיחות עולה של הפרעות 

ל אלו עולה ככל שהסכרת (. שכיחותם של כASDהתפתחותיות )לקויות למידה, לקויות קשב וריכוז, 

 אינה מטופלת. כאשר הסכרת מבוקרת )אינסולין, דיאטה(, השכיחות של מומים אלו יורדת. 

מעניין שדווקא בנוכחות סכרת הריונית, אין עליה בשכיחות המומים המולדים. הסיבה: הסכרת 

פתחו. מתפתחת רק במחצית השניה של ההריון, ומרבית האיברים החיוניים של העובר כבר הת

נטליים ושינויים התפתחותיים. -אולם, עוברים של אמהות עם סכרת הריונית כן מפגינים סיבוכים פרי

 וזאת בשל העובדה שהמח מתפתח לכל אורך ההיריון, והוא חשוף לסרום הטרטוגני. 

-במחקריו של פרופ' אור נוי השוו ילדי בית ספר שנולדו לאמהות עם סכרת הריונית לעומת טרום

ית, ולא סכרת כלל. מצאו שההתפתחות המוטורית של הילדים לאמהות הסכרתיות היתה פחות הריונ

טובה )בעיקר מוטוריקה עדינה(, ושכיחות גבוהה יותר של הפרעות קשב )ללא הבדל בסוג הסכרת(. 

. הליקויים הללו עמדו במתאם עם איזון הסכרת. מחקרים DCDהליקויים נחשבים קלים, כגון 

 בקרב אמהות סכרתיות.  ASDגדולים אף מצאו שכיחות גבוהה של  אפידמיולוגיים

-המנגנון שמסביר חלק גדול מן הסיבוכים הללו בעוברים )למשל בעינייפ, בכיליה( הוא אנטי

אוקסידנטי. המחקרים נעשים בחיות מעבדה )תרביות, מכרסמים, למשל חולדות סכרתיות, שיש להן 

(. מתברר כי העקה החימצונית גורמת diet-dependent Diabetes –סכרת תלויית תזונה 

להיפוקסיה, וזה גורם לפגיעה בעוברים. במעבדה יוצרים מצע סוכרתי, וגם מנסים לטפל באמצעות 

השיליה  -אוקסידנטים למצע. בודקים את העובר ומבנהו, ואת השיליה ושק החלמון )-הוספת אנטי

ון העברת החומרים לעובר נפגע, ונוצרת המתפקדת במכרסמים(. כאשר השיליה פגועה, כל מנגנ



היפוקסיה בשיליה ובעובר. מתברר שחלק מן העוברים נפגעים )מראים מומים מולדים(, וחלקם לא, 

אוקסידנטית בין העוברים. עבור בעל יכולת נמוכה, ייפגע. -וזאת כנראה בשל הבדלים ביכולת האנטי

 המחקר גילה השפעות משולבות, גנטיות וסביבתיות. 

 


