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 לכבוד
 סגל הפקולטה למדעי הבריאות חברי

 אריאל בשומרון אוניברסיטת
 

 
 : סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות: הנדון

 סמסטר ב' ראשוןמפגש  סיכום
 

 הראשונההתקיימה פגישת סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות,  2025 בפברואר 26 -, החמישי ביום
 תזונה: "בנושאהפקולטה למדעי הבריאות, הפרופ' רות בירק,  דיקאניתהועברה הרצאתה של  בהלסמסטר ב', 

  ".מותאמת אישית
 
 

 ההרצאה: סיכום
גנטית  תזונההאדם.  ולתזונתהגנטי  רקעההשפעה ההדדית שיש ל חקרב עסקהפרופ' בירק  של הרצאתה  
(Nutrigenetics ,או תזונה מותאמת אישית ,)התזונתיות יותאמו בעתיד אישית  ההמלצותשעל ההנחה  תמתבסס

של רקע גנטי וסביבה )תזונה ואורח  יהעוסק באינטראקצ נטיתלכל אדם על בסיס הגנום שלו. תחום התזונה הג
חיים(. מחקרים בתחום זה הראו באופן ברור שרקע גנטי משפיע על התזונה, ולהיפך: למרכיבי מזון ספציפיים יש 

 (. Nutrigenomicsהשפעה על תפקוד גנים )תחום מחקר זה נקרא 

היה לנו ספר  שותונהראשונה בהתפתחות הא פעםבו 2002 בשנת הסתיים נושיהא הגנום מיפוי פרויקט
אנו  יוםכאותנו למיוחדים.  הופך מהגנום 0.2%-ורק כ  הזהשלנו  מהגנום 99.9%עלה כי  וכךההוראות של האדם. 

בין בני האדם היא אשר מגדירה את הייחודיות של כל אדם  השונות. וםמהגנ 20% -להגיע לכ יכולשהשוני  יודעים
בבריאותו ובנטייתו המולדת לפתח מחלות. שונות זו מפוזרת על  ואדם, המתבטאת במראהו, בתפקודו, באישיותו,

שינויים במספר חזרות של  :, הכוללים בין השארתפני כל הגנום ועוברת בתורשה מדור לדור. ישנם מספר סוגי שונויו
 SNP = Single Nucleotideשינויים ב"אות" אחת בגנום ) ;Microsatellite Repeats "אותיות" 4עד  2רצפים בני 

Polymorphisms;) ( שינויים במספר העותקים של אותו גן או של מספר גנים המופיעים ברצף בגנוםCNV = Copy 
Number Variationsעל גבי הרצף הגנטי  שינויים(; ו– (Epigenetic .)המחלות האנושיות השכיחות, כמו  רוב

החיים וקשורות קשר הדוק לאורח חיים,  סוכרת, מחלות לב והשמנת יתר, הן מחלות כרוניות שמתפתחות במהלך
נגרמות ממכלול של  שהן(, כיוון Complexכלומר לתזונה ולפעילות גופנית. מחלות אלו מוגדרות כמחלות מסובכות )

(, Complexסביבתיים, בעיקר מתזונה ופעילות גופנית. במקרה של מחלה מסובכת ) מגורמיםו שונויות גנטיות
מהשונויות הגנטיות על ההתפתחות והסיכוי לחלות במחלה הינה מועטה, אך מכלול השינויים ההשפעה של כל אחת 

מרכזי בהתפתחות המחלה במיוחד על רקע "סביבה תומכת מחלה", כגון דיאטה עשירה  קטורהגנטיים מהווה פ
ונתיים ולסיכוי תז לשינוייםנתנו מספר דוגמאות לשינויים הגנטיים שמובילים  בקלוריות במקרה של השמנת יתר.

מוטציה שהתרחשה  -ללקטוזסבילות  איאחת לכך,  דוגמהלהתפתחות מחלות, מקבוצת המחקר של פרופ בירק. 
 יםשהתפתח הכי מהר באדם. המוטציה התרחשה כתוצאה מביות בעלי חי גן. מדובר בשנה 5000 -20000 -כ לפני

חלב  צריכתלפרק לקטוז לצורך התזונה.  רךצוהאדם וכתוצאה מכך צריכה של מוצרי חלב וה שלהמחייה  צרכיל
. במחקר צאומו גנטיקה תתלוי בגוף. נוכחות האנזים לקטאז)לקטוז( על ידי האנזים  החלב סוכרמחייבת פירוק 

 לות, כתלות במוצא,  יש שכיחות גבוהה של אי סביבישראלש נמצאשנעשה על ידי קבוצת המחקר של פרופ בירק, 
המרכזית של אי סבילות ללקטוז,  הבעיהוי הגנטי הגורם להפיכת האנזים ללא פעיל. בדק את השינ המחקרללקטוז. 

מעבר לכאבי בטן, היא הימנעות מצריכת מוצרי מזון בעלי תכולת סידן גבוהה, שיכולה להוביל לתת צריכה של סידן, 
 יש לנו את האנזים הינקות בגילהגדילה.  בתקופת תקינה התפתחותל בגרותתהה גילוב ילדותב במיוחדשהינו קריטי 

להתאים את  ישיותר בגוף.  וצרבשינוי הגנטי והאנזים לא נ כתלות" אוף יץוסו"לאחר הינקות יש  אךמפרק הלקטוז, 
 סידן לרמות האנזים בגוף.ה צריכתהתזונה ו

ים גנטי שמביא לירידה בפעילות האנז שינוייש  60% -. לכMTHFR באנזים היאנוספת לשונות גנטית  דוגמא
זה במיוחד חשובה  אנזיםתקינה של  פעילותוכתוצאה מכך להפרעה במעגל ביוכימי, המספק חומצות גרעין בגוף. 

ששינוי זה בנשים  מצאשנעשה על ידי קבוצת המחקר של פרופ בירק נ במחקרבהריון, אך גם במניעה של בעיות לב. 
זה מצריך תזונה מותאמת אישית  שינוי .ספיתכהממ יחידות  7 -של כ טולילעליה משמעותית בלחץ דם דיאס מביא

דוגמא נוספת לשינויים גנטיים הגורמים לעלייה בסיכוי  ממחסור בפעילות האנזים ועליה בלחץ דם. עבכדי להימנ
משילוב של גורמים סביבתיים  נגרמתהמוגדרת כמחלה מסובכת  שמנההלפתח מחלות מסובכות היא השמנה. 



, בדומה םגנטיים רבים הינם בעלי משקל משמעותי בקביעת הסיכוי להשמנה, אול ולימורפיזמיםוגורמים גנטיים. פ
למחלות מסובכות רבות, כל פולימורפיזם בודד שזוהה עד עתה תורם תרומה יחסית קטנה לסיכוי להשמנה. זיהוי 

בה ויאפשר בעתיד מתן השוניות הגנטיות התורמות לסיכוי המוגבר להשמנה בכלל האוכלוסייה הוא בעל חשיבות ר
. מחקר במעבדה של פרופ בירק חקר קובץ תעל בסיס נטייה גנטי תריו פרטניותהמלצות תזונתיות ותרופתיות 

 במספר גנטישלבעלי שינוי  במחקר. נמצא יתשינויים הקשור להשמנה סינדרומטית והקשר להשמנה אוכלוסיית
שומן. נמצא המנגנון המגביר השמנה כתוצאה משינויים  גנים, יש קצב יצירת תאי שומן מוגבר ואגירה מואצת של

 מנגנון והן ברמה אוכלוסיית. ברמההן  ילוא

 


