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לתזונת האישה ההרה השפעה חשובה על ההתפתחות התקינה של העובר במהלך ההיריון, כמו גם 

על הסיכון לתחלואה עוברית ואימהית במהלכו. שיפור במצב התזונתי של האוכלוסייה במאה השנים 

האחרונות תרם להפחתה בתחלואה ובתמותה העוברית והאימהית. כיום, בעולם השפע במדינות 

ן מזון מגוון ומועשר מצוי באופן זמין, זול ונוח לכלל האוכלוסייה, מציאת חסרים מפותחות, שבה

תזונתיים בקרב אוכלוסיית נשים בריאות בגיל הפוריות והשפעה אפשרית שלילית על ההיריון נראית 

קליניים. הנפוצים ביותר -לא מציאותית. עם זאת, דווקא בקרב נשים אלו קיימים חסרים קליניים ותת

  ברזל וחומצה פולית. הם של

הן רכיבים החסרים בתזונה  3השאלה הנשאלת היא: האם גם חומצות השומן מסוג אומגה 

  המערבית? ומה היא השפעתם האפשרית על בריאות האם, העובר והיילוד?

, עשויה להשפיע על ההתפתחות 3בסקירה זו נבחן אם תוספת של חומצות שומן מסוג אומגה 

  וכן למנוע מחלות בנשים וביילודים. רחמית,-העוברית התוך

 

  ?3מה הן חומצות השומן מסוג אומגה 

היא משפחה של חומצות שומן ארוכות שרשרת, רב בלתי רוויות, שבהן הקשר הכפול  3אומגה 

  .3אומגה  -הראשון בשרשרת מצוי על הפחמן השלישי מקבוצת המתיל, ומכאן שמן 

  18C ALA 3:–אלפא לינולנית  –חומצת השומן הראשונה במשפחה 

)Alpha Linolenic Acid היא חומצת שומן חיונית שהגוף אינו יכול ליצר באופן עצמי, ולכן מקורה ,(

מחויב מן התזונה. היא מצויה במזונות צמחיים, כמו שמן קנולה, שמן וזרעי פשתן, אגוזי מלך, קטניות 

  ם.וירקות עליים ירוקי

  520C EPA -איקוזפנטנואית  – 3שתי החומצות הארוכות בסדרת האומגה 

)Eicosapentaenoic Acid 622 –), ודוקוזהקסנואיתC DHA  

Docosahexaenoic Acid ( (- לינולנית במסלול מטבולי -מיוצרות בגוף מהחומצה החיונית אלפא

  ).1תרשים ( 6ומגה מוגבל, התלוי באופן תחרותי ברמות של חומצות השומן מסוג א

 



 

 

, הם דגי מים עמוקים (בעיקר דגים שמנים) וכן DHA-ו EPA –חומצות השומן  2-המקורות התזונתיים ל

  אצות ים.

  מספר תפקידים: -DHA -ו EPA – 3לחומצות השומן הארוכות מסדרת אומגה 

שהן מולקולות איתות מקומיות המשרות מערכת מורכבת של  (EPAנואידים )מצע לייצור איקוסו *

תהליכי הפעלה ובקרה במערכות הגוף השונות. האיקוסונואידים השונים (פרוסטגלנדינים, 

פרוסטציקלינים, לויקוטריאנים ותרומבוקסנים) הם בעלי השפעות דלקתיות, חיסוניות, אלרגיות, כמו 

ת הקרישה ועוד. האיקוסונואידים מהסדרה של אומגה גם השפעה על התכווצות כלי דם, ויסות מערכ

הם בעלי פעילות פיזיולוגית חזקה יותר, ולכן נחשבים יותר כמעודדי דלקת וקרישה בהשוואה  6

. ההבדלים ברמת הפעילות מסבירים את ההשפעות 3לסדרה של האיקוסונואידים שמקורם באומגה 

בטים פיזיולוגיים ופתופיזיולוגיים, וכן מסבירים על הי 3-ו 6השונות של חומצות השומן מסוג אומגה 

  ).1את השפעתם האפשרית על תחלואה ממחלות לב ומחלות אוטואימוניות שונות (

משקלו היבש של המוח מורכב בעיקר  - (DHAתפקיד מבני ופונקציונלי במוח וברשתית העין ) *

תר במבנה המוח, ומצויה היא הרכיב הנפוץ ביו 3ממשפחת אומגה  DHAמשומן, וחומצת השומן 

  ).2בחומר האפור בקורטקס ובעיקר בסינפסות (

השפעה על אחדות ועל שלמות הממברנה התאית, והיא משתתפת בתהליך העברת איתותים  DHA-ל

  ).3הקשורים לתפקודי זיכרון, עיבוד נתונים וביצוע של תהליכי תגובה ושליטה קוגניטיביים (

DHA צפטורים בחלק החיצוני של הממברנה ברשתית העין, והיא חיונית מצויה בריכוז גבוה בפוטור

מצויים במוח וכן  DHA-להתפתחות הראייה וכישורי הלמידה. המאגרים האימהיים העיקריים של ה

 DHA-). כמות ה4ברקמת השומן האגנית ומושפעים מגיל האישה וכנראה גם ממידת הוולדנות (

וקמפוס ובקליפת המוח האחראים על יכולות הלמידה הנטמעת במבני המוח השונים (בעיקר בהיפ

מצטברת  DHA). 5והזיכרון) עולה מתחילת ההיריון ובמיוחד בטרימסטר השלישי ובמהלך ההנקה (

מ"ג ליום במהלך  45-30-, ורמתה מגיעה לכ24-בקצב מהיר במוח העובר החל מהשבוע ה

דרך  DHA), ומעבר פעיל של 11-7( האימהי DHA-). העובר והיילוד תלויים ב6הטרימסטר השלישי (

השליה לעובר ובאמצעות חלב האם ליילוד מתבצע ביחס מועדף לעומת חומצות שומן אחרות, גם אם 

אצל האם נמוכים יחסית. מכאן נשאלת השאלה: מה יהיו ההשלכות במקרה של חסר  DHA-מאגרי ה

  ערבי?? והאם חסר כזה נפוץ בעולם המ3אימהי בחומצות השומן מסוג אומגה 

 

  בקרב אוכלוסיית נשים בגיל הפוריות? 3האם בעולם המערבי קיים חסר תזונתי באומגה 

עבור כל אישה הרה ומיניקה.  3לאומיות לצריכה מומלצת של אומגה -קיימות היום המלצות בין

) 11,10), איגוד הֶפרינטולוגים העולמי (9), האירופאיים (8המלצות ארגוני הבריאות האמריקאיים (



) מנחות כי על האם 12שאליהם הצטרפו לאחרונה גם ארגוני הבריאות של אוסטרליה וניו זילנד (

 22:6C DHA –מ"ג ביום של חומצה דוקוזהקסנואית  300-200להגיע לצריכה של 

(Docosahexaenoic.במהלך ההיריון ובהנקה (  

יימות מדינות רבות שבהן במדינות שונות, וק DHAמצביעים על צריכה משתנה של  DHAנתוני צריכת 

  ).1)טבלה  יחסית להמלצות DHAמצוי חסר בצריכת 

 

 

 

שמקורן  3בישראל, קיימים נתונים מעטים לגבי צריכת דגים, בכלל, וצריכת חומצות שומן אומגה 

 17-בדגים, בפרט. צריכת הדגים השנתית לנפש בישראל ירדה משמעותית במהלך השנים, מ

  )16( 90-ק"ג/לנפש/לשנה בשנות ה 3-שנה, ל 30ק"ג/לנפש/לשנה לפני 

 3,220) שנערך בקרב מדגם מייצג וכלל 2001-1999בישראל  על פי סקר מב"ת (מצב בריאות ותזונה

  מ"ג/יום. 68-ב DHAשנים, הוערכה הצריכה הממוצעת של  64-25משתתפים, גברים ונשים בגילים 

בסקר אינטרנטי שפנה לנשים הרות באמצעות האתר "גינקולוגיה ובריאות האישה", נבחנה צריכת 

  צעות שאלון. תשובות הנשים לשאלות היו:נשים הרות בישראל באמ 994בקרב  3אומגה 

  ).471( 47.38% - 3* לא אוכלת דגים ולא נוטלת תוספת אומגה 

  ).312( 31.39% -* אוכלת דגים לפחות פעם בשבוע 

  ).89( 8.95% -* נוטלת כמוסות שמן דגים 

  ).21) (122( 12.27% -מיוחדות לנשים הרות ומיניקות  3* נוטלת כמוסות אומגה 

י צריכה אלו, מצביעים על צריכה נמוכה בקרב כלל האוכלוסייה, וכן חסר דומה גם באוכלוסיית סקר

הנשים ההרות. חסרים נתונים על מידת הצריכה בקרב אוכלוסיות ייחודיות בסיכון, כמו נשים עם 

צור בלתי רוויות וירידה ביי-סוכרת הריונית. במצב זה קיימת עלייה בייצור חומצות שומן רוויות וחד

  ).23,22( 3חומצות שומן מסוג אומגה 

נתוני הצריכה שהוצגו מצביעים על חסר תזונתי נפוץ ומוכח בקרב אוכלוסיות נשים בריאות בגיל 

הפוריות במדינות שונות. במטרה לתקן חסר תזונתי ברכיב חיוני, וכדי לעמוד בהמלצות גורמי בריאות 

) נדרשת אנמנזה תזונתית לגבי צריכת דגי DHA (12-8לגבי הכמות היומית המומלצת לצריכה של 

מנות דג בשבוע, או לחילופין על פי  2ובהתאם המלצה לצריכה של  3מים עמוקים, כמקור לאומגה 

) המכיל את הכמות EPA-(ביחס ל DHAעתיר  3ההמלצות נטילת תוסף תזונה מתאים של אומגה 

  לאישה ההרה. DHAהיומית המומלצת לצריכה של 

 

  במהלך ההיריון? 3עה האפשרית של חסר תזונתי באומגה מהי ההשפ

עם השפעה עתידית על ההתפתחות הקוגניטיבית  3מחקרים תצפיתיים קושרים חסר תזונתי באומגה 

  ).24,23של היילוד והתינוק, וכן עלייה בסיכון לתחלואה אימהית ועוברית (

  והשפעה אפשרית על התפתחות המוח בעובר ובתינוק. 3. חסר באומגה 1

תפקיד חיוני בהתפתחות מוח העובר וכן בהמשך בהתפתחות מוחו של הפעוט.  DHA-כאמור, ל



קיימים מעט מאוד מחקרים הבודקים את הקשר בתקופת העוברות, בגלל הקושי לבצע בדיקת רקמות 

על התפתחות  3קה השפעה של חסר בחומצות שומן אומגה בעוברי אדם. בסקירה עדכנית שבה נבד

מוחית, נמצאו הפרעות התפתחותיות שונות, כמו: מבנה מוח קטן ולא שלם, אי שלמות מבנה 

תאיים של תא העצב, פגיעה בייצור הנוירוטרנסמיטורים, סרוטונין ודופמין -הממברנה והמרווחים הבין

  ).25יבה (וכן פגיעה בכישורים מילוליים ובכישורי כת

גם המחקרים הבודקים את הקשר ליילוד מועטים. במחקר שביצע הערכה קוגניטיבית מוקדמת, 

)Neurological Optimality Score) NOS יילודים שנולדו במועד,  317, מיידית לאחר הלידה, בקרב

ד חבל ), שנבדק בעורק ובוורי3(אומגה  EPA-ו DHA), 6(אומגה  ARAביחס לסטטוס חומצות השומן 

  ).26הטבור, נמצא קשר שלילי בין רמות חומצות שומן אלו למצב הנוירולוגי לאחר הלידה (

מחקרי תצפית באוכלוסיות נשים בעלות שונות אתנית, וכן בנשים בקבוצות סיכון שונות הדגימו כי 

תקינה, הביאה לשיפור במגוון מדדים התפתחותיים של העובר והיילוד: מדדים  DHAצריכה/רמת 

), שיפור 28), כישורים חברתיים (30,28,27מוטוריים (-), פסיכו28,27) נפשיים (29-27קוגניטיביים (

). הממצאים מצביעים על כך שלא מדובר רק בשיפור 32) וקשב וריכוז (31,28,27בחדות הראייה (

דם מדדי התפתחות היילוד, כי אם במניעה של בעיות ותחלואות העשויות להשפיע על מהלך חיי הא

  ).32,26,1הבוגר, כגון מחלות לב, סוכרת, השמנה ורגישות אימונית (

  והשפעה על משקל לידה והסיכון ללידה מוקדמת 3. חסר באומגה 2

השפעה אפשרית על השראת לידה. ההנחה הביולוגית מבוססת על  3לחומצות השומן מסוג אומגה 

בממברנה, גורמת לוויסות שלילי של ייצור  3העובדה כי עלייה ברמות חומצות שומן מסוג אומגה 

פרוסטגלנדינים שהם בעלי השפעה על כיווץ שרירי הרחם, מצד אחד, וייצור מוגבר של 

מביאה  3חרים שהם מעכבי כיווץ שרירי הרחם, מצד שני. כמות מספקת של אומגה פרוסטגלנדינים א

  ).33להרפיה של שרירי הרחם ולדחייה של הלידה (

במחקרי עוקבה תצפיתיים אחר אוכלוסיות נשים, נמצא כי תזונה עשירה בדגי ים במהלך ההיריון 

  ).35,22אה לתזונה דלה בדגי ים (הייתה קשורה לסיכון נמוך יותר ללידה מוקדמת וללידת פג בהשוו

נשים, נבדק הקשר בין צריכת מזון מן הים בשלב  8,729במחקר עוקבה פרוספקטיבי מדנמרק בקרב 

  ) לסיכון ללידה מוקדמת.16ההיריון המוקדם (עד שבוע 

מ"ג חומצות שומן  537, 147, 37, 0רביעוני צריכה, וצרכו בהתאמה בממוצע ביום  4-הנשים חולקו ל

ימים) ומשקל לידה  259). נבדק הקשר ללידה מוקדמת (>EPA, DHA( 3וכות שרשרת מסוג אומגה אר

גר'). לאחר תקנון למשתנים נוספים (עישון, גיל, גובה, משקל אם, השכלה ותנאי  2,500נמוך (>

. קשר זה היה 3.5מגורים) נמצא כי הסיכון היחסי למשקל לידה נמוך ולידה מוקדמת היה קטן עד פי 

מ"ג ליום. מסקנת החוקרים היא כי צריכה  150-הנמוכה מ 3זק ביותר בצריכה יומית של אומגה ח

  ).34נמוכה של מזון מן הים היא גורם סיכון חזק ללידה מוקדמת ולמשקל לידה נמוך (

נשים בסיכון ללידה מוקדמת (היסטוריה של לידה מוקדמת אחת לפחות) בדק  852מחקר בקרב 

על לידה מוקדמת, במקביל לטיפול בפרוגסטרון שקיבלו למניעת לידה מוקדמת. השפעת צריכת דגים 

צריכה תזונתית של דגים נאמדה באמצעות שאלון, כמו גם בדיקת התכולה בכדוריות דם אדומות 

בקרב נשים שצרכו פחות  48.6%להיריון. היארעות הלידה המוקדמת הייתה  21-16במהלך שבוע 

בקרב נשים שצרכו דגים בתדירות גבוהה יותר. כלומר, נראתה  35.9%ממנת דג בחודש לעומת 

  ).24בסיכון ללידה מוקדמת (אפקט מוסף להשפעת הפרוגסטרון) ( 40%הפחתה של 

 

( במהלך DHA) 3מהי ההשפעה האפשרית של התערבות באמצעות טיפול בתוסף אומגה 

  ההיריון?

  והשפעה קלינית על לידה מוקדמת DHAמסוג  3. טיפול בתוסף תזונה המכיל אומגה 1

נשים בסיכון מוגבר ללידה מוקדמת (לידה מוקדמת בהיריון  893סמיות בקרב -במחקר אקראי כפול

גר' ליום של שמן דגים בקבוצת הטיפול, לעומת  2.7להיריון מינון של  20קודם), ניתן החל משבוע 

של שמן זית בקבוצת הביקורת, ונבדקה היארעות חוזרת של לידה מוקדמת. נמצא כי  מינון דומה

  ).35( 21%-ל 33%-תוסף של שמן דגים הפחית את הסיכון ללידה מוקדמת מ

במחקר נוסף נמצא כי תוסף של שמן דגים עיכב לידה מוקדמת בנשים בסיכון רק באוכלוסיית הנשים 

ית עד נמוכה, אך לא בקרב נשים עם צריכה גבוהה. כלומר, שצריכת הדגים בתזונתן הייתה בינונ



  ).36לתוסף הייתה השפעה מתקנת אך לא אדטיבית (

  DOMInOבמחקר ההתערבות הגדול ביותר, 

)DHA to Optimize Mother Infant Outcome Trial נשים אוסטרליות, נבדקה  2,399), בקרב

מההמלצה העולמית) במהלך היריון על תוצאי  2פי  DHA(מינון  DHAמ"ג תוסף  800השפעת מתן 

) היה נמוך 34שיעור הלידה מוקדמת (>שבוע  3ההיריון. נמצא כי בנשים שטופלו ע"י תוסף אומגה 

) 10-יותר, ומשקל הלידה היה גבוה יותר. כמו כן, שיעור היילודים עם משקל נמוך (בקטן מן האחוזון ה

  ).37היה נמוך יותר (

בקשר ללידה מוקדמת (אך לא  3ה את תוצאות מחקרי ההתערבות באומגה אנליזה שהעריכ-במטה

ימים  2.6-מאריכה את ההיריון ב 3) הודגם כי תוספת של אומגה  DOMInOכללה את תוצאות מחקר

בממוצע בהשוואה לנשים שקיבלו תרופת דמה או ללא טיפול. הסיכון היחסי ללידה מוקדמת לפני 

. ההבדל הוא בעל 37ואה לסיכון ללידה מוקדמת לפני שבוע היה משמעותי יותר בהשו 34שבוע 

משמעות סטטיסטית ולאו דווקא קלינית, אך הארכה ממוצעת זו במשך ההיריון יכולה להסיט את כלל 

  ).38עקומת ממוצע גיל ההיריון בלידה כך שלמעשה פחות יילודים ייוולדו כפגים (

( במהלך ההיריון והשפעה על EPA-)ביחס ל DHAעתיר  3. טיפול בתוסף תזונה המכיל אומגה 2

  ההתפתחות הנוירולוגית של התינוק

מ"ל שמן דגים שהכיל  10להריונן לקבלת  18-נשים משבוע ה 590סמיות גויסו -למחקר אקראי כפול

חודשים לאחר הלידה. התינוקות של כל  3או שמן תירס למשך  EPAמ"ג  803-ו DHAמ"ג  1,183

השלימו את המחקר.  262-חודשים, ו 9-ו 6אותן נשים הוזמנו להערכת יכולתם הקוגניטיבית בגילים 

  K-ABCמטופלים מרשימה זו הוזמנו להערכת אינטליגנציה ע"י מדד 135ק מהפרוטוקול כחל

)Kaufman Assessment Battery for Children 12.5) (מדד לאינטליגנציה והישגים המיועד לגילאי-

  ) הכולל ארבעה מדדים:2.5

Sequential Processing - מדד העיבוד הרציף וה-Simultaneous ן בעיות וכושר המשקפים פתרו

 The-, וK-ABC-) המשמש מדד לאינטליגנציה בMental Processing Compositeעיבוד נתונים (

nonverbal Scale - .המדד הלא מילולי  

  לילדים שנולדו לאימהות שנטלו שמן דגים במהלך ההיריון וההנקה היו ציונים גבוהים יותר

בהשוואה לילדים לאימהות בקבוצת  4יל בג K-ABC-של ה Mental Processing Composite-ב

של  3נמצא מקביל לצריכת אומגה  4בגיל Mental Processing Composite -הביקורת. ציון ה

במהלך ההיריון הייתה המשתנה  DHA-האימהות. במודל של רגרסיה רבת משתנים נמצא כי צריכת ה

הילדים. מסקנת המחקר  היחיד בעל מובהקות סטטיסטית שהקביל ליכולת העיבוד המנטלית של

במהלך ההיריון וההנקה עשויה להיות יתרון  3ממשפחת אומגה  LC-PUFAהייתה, כי צריכת 

  ).39בהתפתחות המנטלית של הילדים (

 

  סיכום

תפקיד חיוני בהתפתחות מוח העובר כמו כן השפעות על משך ההיריון.  DHA-ובעיקר ל 3לאומגה 

 3ון ללידה מוקדמת ולדיכאון לאחר לידה. חסר תזונתי באומגה חסר תזונתי נמצא קשור לעלייה בסיכ

נפוץ בקרב אוכלוסיות במדינות שונות, ולכן יש חשיבות לתיקון חסר זה, בעיקר באוכלוסיית הנשים 

-300ההרות והמניקות. בהתאם להמלצות גורמי בריאות שונים, נקבעה המלצה לצריכה יומית של 

, כמו דגי ים צפוני, בתדירות 3ים לצרוך מזונות עשירים באומגה ביום. יש להנחות נש DHAמ"ג  200

פעמים בשבוע. במצבים שבהם נשים אינן צורכות דגים אלו, יש לשקול המלצה להשלמה  3-2של 

  .EPAביחס גבוה לעומת  DHAהייעודי להיריון ומכיל  3תזונתית באמצעות תוסף אומגה 
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