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 …Back to basicsחומצה פולית 

לעמוד בקצב התפתחות   והנסיון, ביומיום העמוס•

 ...לפעמים אנחנו שוכחים לחזור לבסיס, הרפואה



 



 …Back to basicsחומצה פולית 

 ...כאשר חשבתי להציג את הנושא•

טרם ההתעברות ובשליש   פוליתמתן חומצה •

מהמומים   72%-הראשון להריון מפחית כ

 (NTD’s)הפתוחים בתעלה העצבית 

 ....סיימתי, תודה רבה•

 

 ....אנסה לא לשעמם ולהאיר אספקטים נוספים•

 



 ?מה הסיפור - פוליתחומצה 

מגלוי למניעה , NTD’Sהפחתת  -היסטוריה •

 Timeline -ראשונית 

 ומחקרים נוספים קוכריין•

י  "פתרון עתידי לחסר ע, רקע היסטורי אבולוציוני•

 שפעול גנים רדומים

ושל החברה לרפואת אם   MMWRנייר העמדה של •

 והעובר

 .ל.מ.א: Disclaimer/ניגוד עניינים/גלוי נאות•



 ?מה הסיפור - פוליתחומצה 

•FOLIUM - עלה", מלטינית" 

 נמצא בכמות גבוהה בירקות המכילים עלים ירוקים•

 B9 - pteroyl-L-glutamic acidויטמין •

 מסיס מים•

 ?תרופה? תוסף תזונה•

 ...תלוי במינון–

 תוסף מזון -ג "מק 400–

 תרופה מחייבת מרשם -ג "מ 5–



 



 





 ...שנה 70לפני  -היסטוריה 

ההולנדי  ' חורף הרעב'-ב•

הודגמה   1944-45-ב

 NTD’S-לראשונה עליה ב

Stein et al. Famine and Human Development: the Dutch Hunger Winter 

of 1944-5. London: Oxford University Press, 1975. 



 במקביל לתקופת הרעב -היסטוריה 

 ההריוןהוכח כי ניתן לטפל באנמיה של  1931-ב•

 באמצעות תרכיז שמרים

כחומר שגורם לתיקון   פולאטלאחר מכן זוהה •

 האנמיה

 מעלי תרד' פולאט'הפקת  1941-ב•

 מעבדתית' חומצה פולית' סינטזת 1946-ב•

עדין לא בוצע הקישור בין חסר תזונתי •

 ....NTD’Sכלשהו למניעת 



Richard Smithells 1924-2002 

 
“There are three hazards to the life of the newborn 

baby: being born too soon, being born too 

dangerously, and being imperfectly formed” 



Richard Smithells 1924-2002 

 
‘The early recognition of congenital defects 

is a poor substitute for prevention' 

• ‘Premature birth and infants 

of low birth weight are 

strongly related to social 

disadvantage’ 

• ‘His world is shaky 

before he can even yell 

at it' 



 ...לפני חמישים שנה –היסטוריה 

 Richard, בשנות השישים•

Smithells ו- Elizabeth Hibbard 

שמו לב כי בנשים שילדו ילודים  

הודגמה הפרשה  , NTD’S-שלקו ב

 formiminoglutamicלא תקינה של 

acid (FIGLU) , המעידה על שיבוש

 folate -במסלול ה

Hibbard ED, Smithells RW. Folic acid metabolism and 

human embryopathy. Lancet 1965;i:1254. 



להריון מערכת העצבים   28-עד היום ה

 ...המרכזית בעובר צריכה להיסגר

 



 ...80עד  65-מ, שנים 15המחקר ארך 

•Smithells מחקר רב מרכזי שבחן השפעת תוספת  אירגן

 STDבנשים שבעברן סמוך להתעברות  מולטיויטמין

 0.36במינון  פוליתכולל חומצה , התוסף כלל שמונה ויטמינים•

 ג ליום"מ

 הוכללו בקבוצת הביקורת הויטמיןליטול את  שסרבונשים •

בנשים שנטלו את   7הופחת פי  NTDשעור ההישנות של •

 !התוסף

– Smithells RW et al. Possible prevention of NTDs by 

periconceptional vitamin supplementation. Lancet 

1980;i:339–40. 



 בעיתיות המחקר הראשון

 בהארעותמי משמונת הויטמינים היה האחראי להפחתה •

NTD’S?? 

, האם הנשים שבחרו ליטול את הויטמינים יצגו קבוצה שונה•

 ?מודעת יותר לאורח חיים בריא

אקונומי גבוה מהנשים  -נשים שנטלו את התוסף היו בדרוג סוציו–

 לנטילת התוסף שסרבובקבוצת הביקורת 

 לנשים בקבוצת הביקורת היו יתר הפלות–

לתת תשובות לשאלות  יכל רנדומלירק מחקר •

 ...שהתעוררו
– Smithells RW et al. Possible prevention of NTDs by 

periconceptional vitamin supplementation. Lancet 

1980;i:339–40. 



 
RCTs….. 



Association vs. Causation 

 



MRC Vitamin Study - 1991 

 33, ארצות Wald ,7בהנחיית  RCTהוחל בביצוע  1983-ב•

ילדו עם   1195, נשים גויסו 1817, ג יומי"מ 4-טיפול ב, מרכזים

 מצב ילוד ידוע

המחקר הופסק טרם זמנו לאחר   1991-ב, שנים 8לאחר •

 :אנליזת ביניים

 intention to treat ,95%CI 0.12-0.71-הפחתה בקבוצת ה 72%–

 on treatment-הפחתה בקבוצת ה 83%–

 :נמצאה השפעה מגנה לשבעת הויטמינים הנוספים שנבדקו לא•

–A, D, B1, B2, B6, C, nicotinamide 

– Wald NJ. MRC Vitamin Study Research Group. Prevention 

of neural tube defects: results of the Medical Research 

Council Vitamin Study. Lancet 1991;338:131–37. 



 ...למעשה MRC-תרגום מחקר ה

, 1998-ב, MRC-שנים מפרסום ה 7לאחר •

המדינה הראשונה שחייבה העשרת קמח  , ב"ארה

 פוליתודגנים בחומצה 

 

 

 

 
– Crandall et al. American College of Medical Genetics 

statement on folic acid: fortification and 

supplementation. Am J Med Genet 1998;78:381. 



 



 



 



 

 ...דווקא אנגליה ללא תכנית העשרה... MRC-שנה לאחר פרסום ה

 מדלית האיגוד הבריטי לרפואת ילדים



 

2010 
 מניעת מומים מולדים



 



 NTD’S-הקשר ל

 



 הקשר לחיך שסוע

 



 הקשר למומי לב

 



 הקשר לכלל שאר המומים המולדים

 



 

2013 

 ההריוןבריאות האם ותוצאות 



Cochrane 2013 

• 31 trials involving 17,771 women 

– Preterm birth: RR 1.01, 95% CI 0.73-1.38 

– Stillbirths/neonatal deaths RR 1.33, 95%CI 0.96-

1.85 

– Mean birthweight difference: 135.75 grams 

• 95%CI 47.85-223.68 

• Improvement in mean birthweight 

– Pre-delivery anemia: RR 0.62, 95% CI 0.35-1.10 

– Pre-delivery Hb difference: RR 0.03, 95%CI -0.25-

0.19 

• No impact on improving pre-delivery anemia 



Folic acid: building bigger babies 

 

Effectiveness of folic acid supplementation in pregnancy on reducing the risk of small

-for-gestational ageneonates: a population study, systematic review and meta-

analysis. Hodgetts et al. BJOG 2015. 



 



 IVFוהצלחת  פוליתחומצה 

• Higher intake of supplemental folate was 

associated with higher live birth rates after 

assisted reproductive technology treatment 

LEVEL OF EVIDENCE: II Harvard School of Public Health 



 IVFוהצלחת  פוליתחומצה 

 

353 initiated cycles 



 



לא הפחיתה שעור סרטן  פולאטבמנופאוזה נטילת •

 שד



 ...2015-המשך יבוא ב



 

Treatment with folic acid plus vitamin B12 was associated with increased 

cancer outcomes and all-cause mortality in 6387 patients with ischemic heart 

disease in Norway, where there is no folic acid fortification of foods. 



 



 

BMJ PUBLISHING GROUP 



 



• 3209 Dutch 3 years old children of mothers 

with prenatal folate deficiency 

• higher risk of emotional problems 

– OR: 1.57; 95% CI: 1.03-2.38 

• No higher risk of behavioral problems 

– OR: 1.00; 95% CI: 0.64-1.56 

• After adjustment for confounders 



 



 רקע אבולוציוני

הפרות והירקות לא נראו , הפלאוליטיתבתקופה •

 ...כפי שהם משווקים כיום



 



 



 



 רקע אבולוציוני

ממזונם   פולאטבני אדם נסמכים באופן מלא על צריכת •

 במערכת העיכול מיקרואורגניזמיםי "ע פולאטאו יצור /ו

יצור , חיוניות במסלולים מטבוליים רבים פולאטנגזרות •

צמיחת , לחלוקת תא תקינה, חומצות אמינו, חומצות גרעין

 א"דנ ומטילצייתרקמות 

•Folate - בצורתו הטבעית הויטמין 

•Folic acid (pteroylmonoglutamate) -   תחליף

 הסינטטי הויטמין

– Morrison 1998; Scholl 2000; Krishnaswamy 

2001, Steegers-Theunissen 2009; SA 

Obermann-Borst PloS one; 2009 . 



 מטילציה, אפיגנטיקה

 



 



 Cהסיפור של ויטמין 

הגן  , קופי אדם ובאדם, מכרסמים, בעטלפים•

 Cויטמין  לביוסינטזתהמקודד לאנזים ההכרחי 

 עבר במהלך האבולוציה מוטציה מנטרלת

 L-gulonolactone oxidase: האנזים•

 
– Nishikimi & al. Cloning and chromosomal mapping of 

the human nonfunctional gene for L-gulono-

gammalactone oxidase, the enzyme for L-ascorbic 

acid biosynthesis missing in man. J Biol Chem, 1994. 

– Linster & Van Schaftingen. Vitamin C. Biosynthesis, 

recycling and degradation in mammals. FEBS J, 

2007. 



 Cהסיפור של ויטמין 

Li et al. Restoration of vitamin C synthesis 

in transgenic Gulo-/- mice by helper-

dependent adenovirus-based expression of 

gulonolactone oxidase. Human gene 

therapy, 2008. 
 

להפעיל  , וחבריו Liבעבודות עכבר הצליחו •

וכך   Guloמחדש את הגן המקודד לאנזים 

 Cויטמין  לסינטזתלהשיב את היכולת 

 שאבדה במהלך האבולוציה

 ...החזרת יכולת היצור במקום נטילת תוספים: בעתיד



 ...מההתחלה לסוף

עתידי לחסר ויטמינים בכלל  אופציונליפתרון •

החזרת יכולת  : בפרט פוליתולחסר חומצה 

 י שפעול גנים רדומים"ע in vivo הסינטזה



 ...אנחנו עוד לא שם -שפעול גנים רדומים 

 אכילת ירקות ופרות: פתרון

BMJ  2014  



 

2012 



 



 



 



 



Supplements for the healthy 

Cochrane 2012 

• 78 randomised trials with 296,707 participants 

were included 

• No evidence to support antioxidant supplements 

for primary or secondary prevention 

• Beta-carotene, vitamin A and vitamin E seem to 

increase mortality 

• Antioxidant supplements need to be 

considered as medicinal products 

– Bjelakovic et al. Antioxidant supplements for prevention 

of mortality in healthy participants and patients with 

various diseases. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2012, Issue 3. 



 



לאכול ירקות ופירות ולא  •

 .....ויטמינים למיניהם



 



 



“An apple a day keep the doctor away” 

 

New England Journal of Medicine 



“An apple a day keep the doctor away” 

 



 



 ..."תוספי תזונה" - 29נייר עמדה 

יש להמליץ לכל הנשים בגיל הפוריות ליטול חומצה פולית  •

 (תוסף מזון)ג ליום "מ 0.4במינון 

 (:תרופה)ג ליום "מ 5נטילה של חומצה פולית במינון •

 NTDיילוד עם /נשים שבעברן עובר–

 NTD - ית/אחיינ, ות/לאח, לבני זוגן, נשים שלהן–

 או ליתיום methotrexate, אפילפטיות-מטופלות בתרופות אנטי–

 סוכרת טרום הריונית–

–BMI  30מעל 

 צריכת אלכוהול בהריון–

 (IBD, celiac)מחלה הפוגעת בספיגה במעי –

 גבוהות הומוציסטאיןאו רמות  MTHFRנשים עם מוטציות –

 12/2/2014 -אושר , 29נייר עמדה •



 !!תודה רבה

1/5/2015 



 



Folic acid: building bigger babies 

 

Effectiveness of folic acid supplementation in pregnancy on reducing the risk of small

-for-gestational ageneonates: a population study, systematic review and meta-

analysis. Hodgetts et al. BJOG 2015. 



 

BMJ PUBLISHING GROUP 



 



 מסלול מטבולי



Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia 

 


