
 

 

1 

 

 

 263-0322-11תוכנית מס' ל סופידו"ח 

 

 6ואומגה  3 אומגהחומצות מסוג יחסים שונים של בשומן המכיל השפעת הזנה 

 הזרע בפריםתאי על איכות 

 

The effects of dietary fats differing in omega-3/omega-6 ratio on 

sperm quality of dairy bulls 

 

 שותפים למחקר:  

 מינהל המחקר החקלאי, בית דגן. ,מכון לבע"חה, צאןהמחלקה לבקר ו  – עוזי מועלםד"ר 

 uzim@volcani.agri.gov.ilכתובת מייל: 

 המחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, רחובות.   – צביקה רוטד"ר 

  המנהל המקצועי של "שיאון", חפץ חיים.    – ד"ר יואל זרון

 

 

Dr. Uzi Moallem 

Department of Dairy Cattle 

Volcani Center 

uzim@volcani.agri.gov.il 

 
 חתימת החוקר: 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 תקציר                                                      .3.3

בעוד מחקר רב התבצע על מערכת המין הנקבית, פוריות הזכר הינו תחום שטרם נחקר דיו. 

לות ביולוגיות רבות לחומצות שומן בשנים האחרונות התפרסמו מחקרים רבים המייחסים סגו

. מבנה תאי הזרע הינו ייחודי בכך ששיעור חומצות השומן הארוכות 3-מסוג אומגה

, הינו גבוה באופן יחסי. חומצות שומן אלו חשובות 3-בממברנה, ובמיוחד כאלה מסוג אומגה

תפקוד לתפקוד תקין של תאי זרע, ובאדם אף נמצא כי שיעור נמוך שלהן נמצא במתאם עם 

לקוי. מחקר זה התמקד בניסיון לשפר פוריות פרים אשר זרמתם מיועדת להזרעה מלאכותית 

בחנו את יעילות המעבר של חומצות מסוג בשנה הראשונה של המחקר  באמצעים תזונתיים.

פרים שימשו כקבוצת ביקורת וקיבלו את המנה הסטנדרטית  5אל תאי הזרע.  3אומגה 

ג' תוסף  057פרים קיבלו תוספת יומית של  6פת של בשיאון, ואילו קבוצת נוס

תוצאות השנה שבועות.  03( במשך ALA) C18:3n-3ג'  027שהמכיל   Valomegaהנקרא

את שיעור חומצה זו  2העלתה ביותר מפי  3-הראשונה הראו כי הזנה בחומצות מסוג אומגה

ת רק כמס' שבועות בזרע החל לעלו 3ריכוז חומצות מסוג אומגה בפלסמת הדם של הפרים. 

 DHA -נמצאה עלייה בשיעור ה C22:6n-3  (DHA.)-לאחר ההזנה ובעיקר חומצת ה

בקבוצת הטיפול, והיות וחומצה זו לא נמצאה בתוסף, אנו משערים כי חומצה זו נתקבלה ע"י 

נובו. לא נמצאו הבדלים במדדים פיזיולוגיים של -דה ALA -הארכה ודסטורציה של חומצת ה

ין הטיפולים לאחר הקפאה. לעומת זאת, נמצאה עלייה בשיעור התאים הנעים תאי הזרע ב

 לטיפול. 3-03בתאי זרע שנאספו בשבועות  בזרמה טרייה והנעים פרוגרסיבית 

שמקורן  3-חלקו השני של המחקר בחן את ההשפעה של הזנה בחומצות שומן מסוג אומגה

סמה ובתאי הזרע, ועל מדדים בשמן פשתה או שמן דגים על פרופיל חומצות השומן בפל

 פרים מ"שיאון" 05בניסוי השתתפו פיזיולוגיים, מורפולוגיים ופונקציונאליים של תאי הזרע. 

קיבלו מנה בסיסית והוזנו באופן פרטני בתוספי שומן מוגנים, . הפרים קבוצות 3 -שחולקו ל

מצות שומן גרם של תוסף מוגן המכיל חו 367הפרים קיבלו  – SFA( קבוצת 0כדלהלן: 

חומצות שומן  – FO( קבוצת 3 .חומצות שמקורן משמן פשתה –FLX( קבוצת 2רוויות. 

באופן דומה לחלק הראשון של העבודה, נמצאו שינויים משמעותיים  .שמקורן בשמן דגים

ומהירים באופן יחסי בפרופיל חומצות השומן בפלסמה, ואילו בתאי הזרע השינויים באים לידי 

נמצאה   ALA -שבועות ממועד התחלת מתן התוספים. חומצת ה 6 -כביטוי רק לאחר 

 22-37%בתאי הזרע היה גבוה ) DHA -לעומת זאת שיעור ה, בשיעורים זניחים בתאי הזרע

(. FO -ו FLX) 3-טיפולי האומגה 2-מתוך כלל חומצות השומן( בכל הפרים, והוא עלה ב

-6 -ירידה בשיעורה של חומצת הנמצאה בתאי הזרע,  DHA -במקביל לעלייה בשיעורי ה

DPAnלא נמצאו שינויים במדדים פיזיולוגיים בזרמה הטרייה לעומת שיפור בתנועתיות . ,

. כושר FLX -ובמהירות של תאי זרע שעברו הקפאה בקבוצת התנועתיות פרוגרסיבית 

( נבחן בשנה השלישית של המחקר. IVFההפרייה של תאי הזרע בתנאי הפרייה חוץ גופית )

הקבוצות, ואולם נמצאה עלייה בשיעור  2א נמצאו הבדלים מובהקים בשיעור ההתלמה בין ל
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-בשבוע ה FO -בקבוצת הה ימים לאחר ההפריי 0-8העוברים שהגיעו לשלב הבלסטוציסט 

. תוצאות עבודה זו מראות כי ניתן לקבל השפעות מטיבות של חומצות 7לעומת שבוע  03

)שמן פשתה(, ולא רק בהזנה  ALAמקור צמחי המכיל על תאי הזרע בהזנה של  3-אומגה

 -ו EPAהארוכות יותר,  3-משמן דגים המכילים את חומצות אומגה 3-של מקורות אומגה

DHA. 

 

 מבוא ותיאור הבעיה                                           

 

רכות רבות בגוף. בעל תכונות ייחודיות במעוגבוה  גיההשומן הינו נוטריאנט בעל ריכוז אנר  

במנה מעלי גירה עשוי לפגוע שתסיסה של  5-6% -נמצא שהזנת שומן בשיעורים שמעל ל

תאית בכרס ולפגוע בנעכלות. פותחו מס' שיטות הגנה על השומן אשר מצמצמות את 

הפגיעה האפשרית בעיכול התאית בכרס. מרבית חומצות השומן מן המזון עוברות הרוויה על 

כך שחומצות השומן שמגיעות לספיגה במעי הינן בעיקר חומצות שומן  ידי חיידקי הכרס,

רוויות. שימוש בשומן מוגן מאפשר להגדיל את כמות חומצות השומן הבלתי רוויות המגיעות 

למעי, כיוון שאינן חשופות להרוויה ע"י חיידקי הכרס. ההגנה על חומצות שומן אשר מצמצמת 

צות שומן בלתי רוויות מהידרוגנציה של חו-הביו צוםצמאת מידת הפגיעה בתסיסת תאית וכן 

ת הזנה בשומן על לבחון השפעכן ו ,אפשרה להרחיב את השימוש בשומן בהזנה של מע"ג

 כמו מערכת הרבייה.   מערכות נוספות בגוף

המחקר ברובו התרכז עד כה בהשפעה שיש להזנה בשומן מסוגים שומן ובעל דרגות    

רבייה בנקיבה של בעלי חיים שונים. מחקר רב נעשה בהשפעות הרוויה שונות על מערכת ה

( שיערו כי הזנה בשומן משפיעה על 2777) .Mattos et alההזנה בשומן על פרת החלב. 

הפוריות באמצעות אספקה של כמויות גדולות של חומצות שומן בלתי רוויות. בסקירה של 

Staples et al. (0998נמצא כי במחקרים בהם פרות ני ) זונו משומן בעל שיעור גבוה של

חומצות שומן בלתי רוויות, נתקבלו התוצאות החיוביות ביותר על הפוריות. כמו כן הם העריכו 

 Staplesדוגנזה בשחלה )יאוכי הרכב חומצות השומן במזון עשוי להשפיע על תהליך הסטר

et al., 1998.)  שומן  השפעתם של חומצותומתרכז בבשנים האחרונות המחקר מתפתח

בלתי רוויות ספציפיות על מערכת הרבייה, וחלק ממחקר זה מתבצע על פרת החלב ע"י 

 החוקר הראשי בעבודה זו.

. 9-ואומגה 6-, אומגה3-אומגה -( נחלקות לPUFAחומצות השומן הרב בלתי רוויות )   

 חומצות השומן הן המרכיב העיקרי של ממברנות התאים, ושינוי היחס שבין חומצות השומן

עשוי לשנות את גמישות וחדירות הממברנות, ולכך יכולה להיות השפעה על הרגולציה 

חומצות השומן והפונקציונאליות של התאים, ואת יכולתם לעבור תהליך שימור בהקפאה. 

 Alpha-linolenic acid (ALA, 18:3n-3)  ,Eicosapentaenoicהן: 3העיקריות מסוג אומגה 

acid (EPA, 20:5n-3) ,Docosapentaenoic acid (DPA, 22:5n-3) ו-  Docosahexaenoic 

acid (DHA 22:6n-3).  
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בשנים האחרונות התפרסמו מחקרים רבים המייחסים סגולות ביולוגיות רבות לחומצות שומן 

נמצאו בין היתר כמווסתות התבטאות גנים  3-. חומצות שומן מסוג אומגה3מסוג אומגה 

 Dekelbaum etברמת הרקמה וברמה הסיסטמית ) ידיםפילהקשורים להומיאוסטזיס של 

al., 2006 '9(. היונקים אינם יכולים ליצור קשרים כפולים בחומצות שומן מעבר לפחמן מס 

בשרשרת, ולכן חומצות שומן אלה הן הכרחיות ויש צורך לספק אותן במזון. חומצות שומן 

ם תפקודים ביוכימיים חשובים. אלה מהוות גם פרקורסורים חשובים לחומצות שומן ארוכות ע

עבודות רבות בחנו את השפעת השימוש במנות בעלי תכולה גבוהה של חומצות שומן מסוג 

על מערכת הרבייה בנקבות, ובמס' עבודות נמצאה השפעה מטיבה לחומצות אלה  3 -אומגה

דה על הפוריות ופרמטרים נוספים כגון: הפרשת הפרוגסטרון מהגוף הצהוב. תוצאות של עבו

העלה את רמת  PUFAשלנו בארץ מראות כי מתן שומן מוגן שהכיל רמה גבוהה של 

 . (Zachut at el., 2009) הסטירואידוגנזה בשחלות של פרות

מבנה תאי הזרע הוא ייחודי בכך שבאופן יחסי שיעור חומצות השומן הארוכות ובמיוחד    

חומצות . (Harris et al., 2005) בממברנה הוא גבוה באופן יחסי 3-כאלה מסוג אומגה

חשובות לתפקוד התקין של תאי זרע, ונקבע כי באדם שיעור  3-השומן הארוכות מסוג אומגה

 Conquer et) הספרמטוזואהנמוך של חומצות אלה בממברנה מהווה סמן לתפקוד לקוי של 

al., 1999 .)  

בעבודות ים שונים. בבעלי חי 3מתן חומצות מסוג אומגה מס' עבודות בחנו גם את השפעת   

במנת חזירים נמצא כי מס' תאי הזרע למירוק עלה אצל  3שבחנו השפעת מתן אומגה 

 Estienne et, ללא שינויים באיכות תאי הזרע )3חזירים קיבלו את המנה המועשרת באומגה 

al., 2008 בעבודה נוספת נמצא כי מתן שמן חמניות המכיל תערובת של חומצות מסוג .)

   (Adeel etלפרי בופאלו שיפר את תנועתיות תאי הזרע לאחר הקפאה 6ומגה וא 3אומגה 

al., 2009 .(  עבודה נוספת שהתבצעה על סוסים הראתה שיפור בספירה של תאי הזרע

עם מתן קמח דגים מוגן שהכיל שיעור גבוה של  ינורמאלובשיעור התאים עם מופע מורפולוגי 

(. מעבודה זו בסוסים נמצא גם כי השיפור היה Harris et al., 2005) 3חומצות מסוג אומגה 

 גדול יותר בסוסים עם איכות זירמה נמוכה, או עמידות ירודה של תאי הזרע בהקפאה. 

ערכה השוואה בין הרכב  (Safarinejad et al., 2009) עבודת מחקר שהתפרסמה לאחרונה

פוריים הנושאים הפרעה  חומצות השומן בפלסמה ותאי זרע של גברים פוריים וגברים שאינם

הפרעה זו נובעת ככל הנראה  diopathic oligoasthenospermia  .(OAT)בפוריות הנקראת

-27מנוכחות של רדיקלים חופשיים הפוגעים בתאי הזרע ויש הטוענים כי היא קיימת אצל 

בעבודת מחקר זו נמצא כי בגברים הפוריים היחס של חומצות . לא פורייםמן הגברים ה 25%

לעומת גברים  גברים לא פורייםאצל היה נמוך באופן משמעותי  3/אומגה6ומן מסוג אומגה ש

היה שונה בין הגברים  3. כמו כן נמצא כי היחס שבין חומצות השומן מסוג אומגה פוריים

הארוכות יותר  3הפוריים לאלה שאינם פוריים, באופן כזה ששיעורם של חומצות האומגה 

 רים הפוריים.היה גבוה יותר אצל הגב
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 מטרות המחקר                                                

את השפעת מתן שומן מוגן המכיל יחס גבוה של חומצות  בחנו נוכחיתהבעבודה המחקר 

 :את בחנושל פרים. בכלל זה  תאי הזרע, על איכות 3שומן מסוג אומגה 

 .מן המזון אל תאי הזרע 3-מסוג אומגההיעילות וקצב המעבר של חומצות השומן  (0)

 על איכות תאי הזרע. 3-את השפעתן המבדלת של חומצות שומן שונות מסוג אומגה (2)

לפני ולאחר תהליך  תאי הזרעאיכות  של חומצות השומן ייחודיות אלה עלאת השפעתן    (3)

 שימור בהקפאה. 

יה על כושר ההפרייה של תאי הזרע בתנאי הפרי 3-השפעת הזנה בחומצות מסוג אומגה (4)

 (.IVFחוץ גופית )

של  תאי הזרעלתרום לשיפור איכות עשוי מספקת מידע אשר עבודת מחקר זו  ,להבנתנו

 פרים על ידי שימוש מושכל בכלים תזונתיים.

 

                                        ראשונה של המחקרהבשנה ותוצאות המחקר מהלך 

 

מן ( ALA) 3-שומן מסוג אומגה תר של חומציעילות וקצב המעבבחנו את בשנה הראשונה    

 -בתבצע ה הניסויהעשרת תאי הזרע בחומצות אלה. ת רמנבחנה , וכן המזון אל תאי הזרע

  החומצבעיקר ה, ממקור צמחי 3-אומגההמכיל השפעתו של תוסף מוגן נבחנה ובו "שיאון" 

C18:3n-3 (ALA) כקבוצת ביקורת  משויפרים ש 5. ם מ"שיאון"פרי 00שתתפו ה. בניסוי זה

ימשו כקבוצת שהפרים הנותרים  6 -את ההזנה הסטנדרטית כפי המקובל בפריה וקיבלו ו

התוסף חולק באופן פרטני לכל  (.Valomega)תוסף גר'  057בלו תוספת יומית של יטיפול וק

נאספה לקחו דגימות דם ונלפני התחלת הניסוי  .שבועות 03 -במשך כ פר ועורבב עם הבליל

ל הפרים על מנת לקבוע את פרופיל חומצות השומן בפלסמה ובתאי הזרע, לפני זרמה מכ

יכות הזרמה כפי שיפורט להלן. דגימות דם נבחנה אהתחלת הטיפולים התזונתיים. כמו כן 

יום מתחילת מתן הטיפולים על מנת לקבוע  80 -ו 63, 36, 23, 9 ,7 :בימים חו מן הפריםנלק

לפני התחלת  7איסוף הזרמה נעשה בזמן  .בפלסמהשומן את השינויים בפרופיל חומצות ה

לאחר תום הטיפולים נמשך איסוף הזרמה ההזנה ולאחר מכן אחת לשבוע עד תום הניסוי. 

 .00 -אחת לשבועיים עד לשבוע ה

השפעת ההזנה בחומצות שומן נבחנה במקביל לקביעת השינויים בפרופיל חומצות השומן, 

 SQA-Vb (Medical Electronicבאמצעות מכשיר  על איכות הזרמה 3מסוג אומגה 

Systems, LTD, ."בחנו הפרמטרים הבאים: נפח נ( אשר הוכנס לאחרונה לשימוש ב"שיאון

זרע, אחוז תנועתיות, אחוז תנועתיות פרוגרסיבית ומהירות ממוצעת תאי הרמה, ריכוז יהז

 . של התנועה הפרוגרסיבית
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העשירה ביותר מפי  3-הזנה בחומצות מסוג אומגהלסיכום העבודה בשנה ראשונה, נראה כי 

בתאי הזרע הינו  ALA -את שיעור חומצות אלה בפלסמת הפרים. כמו כן נמצא כי שיעור  ה 2

 -ו  C22:5n-3הארוכות ) 3נמוך מאוד עד זניח, ואילו שיעור חומצות השומן מסוג אומגה 

C22:6n-3ו כן לא נמצאה עלייה בריכוז ( הוא גבוה באופן יחסי לשיעורן ברקמות אחרות. כמ

בקבוצת הטיפול. יש  DHA -בתאי הזרע לעומת שיעורים גבוהים יותר של חומצה ה ALA -ה

 נובו.-דה ALA -לשער כי חומצה זו נתקבלה ע"י הארכה ודסטורציה של חומצת ה

לא נמצאו הבדלים במדדים פיזיולוגיים של תאי הזרע בין הטיפולים לאחר הקפאה. לעומת 

תאי זרע מטרייה בזרמה נמצאה עלייה בשיעור התאים הנעים והנעים פרוגרסיבית זאת, 

כמו כן נמצא שיעור גבוה יותר של תאים שעברו ריאקציית  .לטיפול 3-03שנאספו בשבועות 

 02 -שנאספו בשבוע המקבוצת הטיפול מתאים בזרמה שהופשרה לאחר הקפאה אקרוזום 

 .(0מס' )תרשים  , לעומת קבוצת הביקורתלטיפול

 אחוז התאי הזרע שעברו ריאקצית אקרוזום. 3תרשים מס' 

 

 

 

 של המחקרוהשלישית שנייה השנה המהלך ותוצאות 

שמקורן  3-ההשפעה של הזנה בחומצות שומן מסוג אומגה בשלב השני של המחקר בחנו את

מה ובתאי הזרע, ועל מדדים בשמן פשתה או שמן דגים על פרופיל חומצות השומן בפלס

 ליים של תאי הזרע.אפיזיולוגיים, מורפולוגיים ופונקציונ

פרים  9 -פרים "נבחנים", ו 6פרים מ"שיאון":  05בניסוי השתתפו  חומרים ושיטות:

"בהמתנה" שחולקו לשלוש קבוצות טיפול על פי גיל וסטטוס. הפרים קיבלו מנה בסיסית 

 367הפרים קיבלו  – קבוצת ביקורת( 0מן מוגנים, כדלהלן: והוזנו באופן פרטני בתוספי שו

חומצות שמקורן משמן  –FLX קבוצת( 2גרם של תוסף מוגן המכיל חומצות שומן רוויות. 

 C18:3n-3גר' חומצת שומן  84.2גר' ליום תוסף שהכיל  457הפרים קיבלו  –פשתה 

P<0.02
*

שבוע
7 120
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((ALA .3)  קבוצתFO –  גר' ליום  457ים קיבלו הפר –חומצות שומן שמקורן בשמן דגים

 C22:6n-3 (DHA .)גר'  6.5 -( וEPA) C20:5n-3גר' חומצת שומן  8.0תוסף שהכיל 

והיו מוגנים מפני  (ונציה, איטליה), SILAדרישתנו ע"י חברת  על פיתוספי המזון יוצרו 

ההבדלים בכמויות התוסף הפעילות המיקרוביאלית בכרס ע"י תהליך של מיקרוקפסולציה. 

-ו לפרים נבעו מהבדלים באחוז השומן בתוספים, והרצון לשמור על מנות איזושניתנ

 אנרגטיות.

דוגמאות דם נלקחו לפני מתן הטיפולים, ולאחר מכן אחת לשבועיים. זרמה נאספה מכל 

שבועות,  03הפרים לפני מתן הטיפולים ולאחר מכן אחת לשבוע. הזנת הפרים נמשכה 

 עד כחודש לאחר תום ההזנה. ואיסוף דוגמאות הדם והזרמה נמשך

 פרופיל חומצות השומן נקבע בדוגמאות הפלסמה והזרמה בכל מהלך הניסוי.

 

 פרופיל חומצות השומן בפלסמה

  06:7Cשומן החומצת  .0בטבלה מס' פרופיל חומצות השומן העיקריות בפלסמה מוצג 

 FO (06.62% -וה FLX -לעומת קבוצות ה  SFA -נמצאה גבוהה באופן מובהק בקבוצת ה

 -ו FLXהייתה גבוהה בקבוצות  ALA בהתאמה(. חומצת השומן,03.88% -ו 03.0לעומת 

FO  לעומתSFA (9.20 ,4.33 חומצת השומן 3.60%  -ו .)3, בהתאמה-n22:5C (3-

DPAn( בקבוצת ה7.29%) ( נמצאה גבוהה יותר- FO בהשוואה לקבוצות ה- SFA וה- FLX 

מצאה באופן כללי ברמות נמוכות בפלסמה, אולם הייתה נ DPAn-6(. חומצת השומן 7.06%)

 -ו FO (7.03 ,7.07 -לעומת קבוצת ה FLX -וה SFA -גבוהה באופן מובהק בקבוצת ה

בפלסמה, כאשר  DHAבהתאמה(. מגמה הפוכה התקבלה ברמות חומצת השומן  7.76%

 שנמצא ה מאשר ז 28 -ו 07 -, ערך הגבוה פי7.28%עמד על DHA -אחוז ה FO -בקבוצת ה

  .FLX -וה SFA -בקבוצת ה

, FO -בטיפול ה DHA -ו FLX -בטיפול ה ALAהעלייה בריכוז החומצות שמקורן במזון, 

שבועות מתחילת ההזנה התקבלו הבדלים מובהקים  3 -כהייתה יחסית מהירה וכבר לאחר 

 -בפלסמה בפרי ה ALA -בשיעורן של חומצות אלה בפלסמה. עם הפסקת ההזנה ריכוז ה

FLX יורד באופן מהיר, לעומת ירידה מתונה יותר בריכוז ה- DHA בפרי ה- FO . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 פרופיל חומצות השומן בפלסמה )רשימה חלקית(  :1טבלה מס' 

 

P < 
SEM 

FO FLX SFA 
Fatty 

Acid 

0.05 0.273 13.88b 13.10c 16.62a C16:0 

0.004 0.270 15.16b 16.29a 14.64b C18:0 

NS 0.235 8.69 8.78 9.20 C18:1n-9 

7.72 0.511 44.68a 42.23b 42.88b C18:2n-6 

0.01 0.199 4.33b 9.27a 3.61c C18:3n-3 

NS 0.010 0.04 0.04 0.04 C20:5n-3 

0.02 0.008 0.06c 0.10b 0.13a C22:5n-6 

0.0001 0.012 0.29a 0.16b 0.16b C22:5n-3 

0.0001 0.015 0.28a 0.004b 0.01b C22:6n-3 

0.001 0.430 30.00b 30.21b 32.30a SFA 

0.03 0.254 11.15ab 11.01b 11.82a MUFA 

0.0003 0.637 53.77a 54.35a 50.35b PUFA 

0.0001 0.219 6.54b 9.77a 4.10c n-3 

0.0003 0.508 46.77a 44.08b 45.40ab n-6 

0.0001 0.242 7.26b 4.63c 11.37a n-3/n-6  

 

 

 

 פרופיל חומצות השומן בתאי הזרע

 

בניתוח ראשוני של פרופיל חומצות  .2פרופיל חומצת השומן בתאי הזרע מוצג בטבלה מס' 

השומן בתאי הזרע נמצא כי בניגוד לפלסמה, השינויים בעקבות טיפולי ההזנה השונים לא 

רופיל התרחשו מיד עם תחילת ההזנה, אלא רק לאחר מספר שבועות. בהתאם לכך ניתוח פ

לאחר  42חומצות השומן בתאי הזרע נערך על דגימות זרמה שנלקחו פעם בשבוע מיום 

. ניתן לראות כי שיעור חומצות 84תחילת ההזנה, המועד בו החל להיראות שינוי, ועד ליום 

בתאי הזרע היה  ALA -היה דומה בכל הקבוצות. ריכוז  ה 08:7C -ו 06:7Cהשומן הרוויות 

לעומת שאר הקבוצות  FLX -בקבוצת ה 8ואולם ריכוזה היה גבוה פי נמוך באופן יחסי, 

 , בהתאמה(. 7.70%לעומת  7.78)

 -וה FLX -ונמוך יותר בקבוצות ה SFA -היה גבוה בקבוצת ה DPAn-6אחוז חומצת השומן 

FO (06.65 ,00.84לעומת זאת, ריכוז חומצת ה8.09% -, ו .)בהתאמה ,- DHA  בתאי הזרע

-ו, 26.44% -ו SFA (29.32 -לעומת קבוצת ה FLX -וה FO -בקבוצות ההיה גבוה יותר 

מתוך כלל  DHA -ו DPAn-6. החלק היחסי של שתי חומצות השומן , בהתאמה(20.54%

 38.00% -ו 38.28, 38.09חומצות השומן בזרע נשמר, והיה זהה בכל קבוצות ההזנה )

 , בהתאמה(. FO -ו SFA ,FLXבקבוצות 
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בתאי זרע.  3-ת אחרות, קיים שיעור גבוה של חומצות שומן מסוג אומגהבאופן יחסי לרקמו

היה מכלל חומצות השומן  3-בעבודה הנוכחית, שיעורן של כל חומצות השומן מסוג אומגה

נמצא  3-השיעור הגבוה ביותר של חומצות אומגה, והוא הושפע מטיפולי ההזנה. 22%מעל 

 SFA -ושיעורים נמוכים יותר בקבוצת ה FLX -, ערכי ביניים בקבוצת הFO -בקבוצת ה

היה  6בהתאמה(. מנגד, שיעור חומצות השומן מסוג אומגה  22.08% -ו 20.39, 37.79)

 -וה FLX -, לעומת קבוצת הFO -הנמוך ביותר בתאי הזרע של פרים שקיבלו את תוסף ה

SFA (05.76 ,08.78 כתוצאה מכך 22.44% -ו .)3השתנה היחס  בהתאמה-n/6-n 

 .SFA -בקבוצת ה 0.76, לעומת 7.54 -ו 7.0ועמד על  FO -וה  FLX -וצות הבקב

 פרופיל חומצות השומן בתאי הזרע )רשימה חלקית(  :2טבלה מס' 

 

P < SEM FO FLX SFA 
Fatty 

Acid 

NS 0.55 18.92 18.6 18.93 C16:0 

NS 0.11 5.25 5.1 5.07 C18:0 

0.0001 0.005 0.01b 0.08a 0.01b C18:3n-3 

0.0001 0.46 8.79c 11.84b 16.65a C22:5n-6 

0.0001 0.02 0.69b 0.71a 0.56b C22:5n-3 

0.0001 0.4 29.32a 26.44b 21.54c C22:6n-3 

NS 0.46 32 32.42 32.6 SFA 

NS 0.3 16.82 16.25 16.56 MUFA 

NS 0.33 45.62 45.79 45.1 PUFA 

0.0001 0.41 30.09a 27.39b 22.18c n-3 

0.0001 0.46 15.06c 18.08b 22.44a n-6 

0.0005 0.03 0.54c 0.7b 1.06a n-3/n-6  

 

 

 בתאי הזרע. DHA -וה DPAn-6 -היחסי של חומצות ה השיעור. 3גרף מס' 
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חומצות השומן שניתנו במזון לתאי הזרע, נערך השתלבותן של על מנת ללמוד את קצב 

, אשר הראו את DHA -ו DPAn-6שומן ניתוח לאורך כל תקופת הניסוי עבור חומצות ה

לאורך תקופת הניסוי מוצג בגרף  DPAn-6 -שיעור חומצת ההשינויים המשמעותיים ביותר. 

הייתה במגמת  DPAn-6חומצת השומן . 2בגרף מס'  DHA -, ושיעורה של חומצת ה0מס' 

ל , כאשר הבדעם התחלת הטיפולים התזונתיים FO -ו FLXירידה כללית בשתי הקבוצות 

(. 49התקבל רק בשבוע השביעי להזנה )יום  SFA -לקבוצת ה FO -מובהק בין קבוצת ה

לרמות הנמוכות באופן מובהק מאלו  DPAn-6הגיעה חומצת השומן  FLX -בקבוצת ה

 (. 56שבועות של הזנה )יום  8לאחר  SFA -שהתקבלו בקבוצת ה

לאחר שבעה  SFA -ה לעומת FO -בקבוצת ה עלה באופן מובהק DHAאחוז חומצת השומן 

( נמצא מובהק מקבוצת 64(, וכעבור תשעה שבועות של הזנה )יום 49שבועות של הזנה )יום 

בהשוואה  DHAהתקבלה עלייה מובהקת בחומצת השומן  FLX -. בקבוצת הFLX -ה

, ריכוזה של DPAn-6 -לאחר שבעה שבועות הזנה. באופן דומה לחומצת ה SFA -לקבוצת ה

 .SFA -ר קבוע לאורך כל תקופת הניסוי בקבוצת הנות DHA -ה חומצת

מחליפות האחת את רעותה  DHA -ו DPAn-6חומצות השומן  באופן כללי ניתן לקבוע כי

 קטן.  DPAn-6גדל, שיעורה של החומצה  DHA -בתאי הזרע, וככל ששיעור ה

הגיעו לשיא   DHA-ו DPAn-6 -ההבדלים שהתקבלו בעקבות טיפולי ההזנה בחומצות ה

(, ונשמרו כך עד תום תקופת המעקב בניסוי זה, כחודש 97קראת תום תקופת ההזנה )יום ל

 לאחר תום תקופת ההזנה.

 

במשך תקופת  טיפולבשלושת קבוצות ה DPAn-6 -. השינויים בשיעור חומצת ה2גרף מס' 

 הניסוי
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משך תקופת בשלושת קבוצות הפרים ב DHA -. השינויים בשיעור חומצת ה3גרף מס' 

 הניסוי.

 

 

 

על המדדים הפיזיולוגיים בזרמה טרייה ובזרמה התזונתיים השפעת הטיפולים 

 לאחר הקפאהשהופשרה 

 

נפח הזרמה, ריכוז . 3מוצגים בטבלה מס'  טרייהשל הזרמה התוצאות המדדים הפיזיולוגיים 

ור כל פר תאי הזרע בזרמה, מהירות תאי הזרע, אחוז הדעיכה ומספר הקשיות המתקבל עב

במדדי מובהקים הבדלים נמצאו . טיפוליםלא נבדלו באופן מובהק בין הבזרמה טרייה 

 00.05%הציגו תנועתיות בעוד  FLX -מתאי הזרע בקבוצת ה 80.22%תנועתיות התאים: 

-ערכים אלו היו גבוהים באופן מובהק מקבוצת ה, ומתאי הזרע הציגו תנועתיות פרוגרסיבית

FO מקבוצת הים היו שונ, אולם לא- SFA גם שיעור התאים בעלי מורפולוגיה תקינה היה .

בהתאמה(, אך  83.03%לעומת  84.80) FO -לעומת קבוצת ה FLX -גבוה יותר בקבוצת ה

 SFA (84.20%.) -דומים לאלו של קבוצת ה
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 בשלושת קבוצות הטיפולמדדים פיסיולוגיים של תאי זרע מזרמה טרייה . 3טבלה מס' 

 

P < SEM FO FLX SFA  

NS 0.59 5.39 4.0
 

5.5 Volume (ml) 

NS 85.05 1699.0 1637.3 1608.2 Concentration (10
6
/ml) 

0.05 1.64 75.95
b 

81.22
a 

78.74
ab 

Motility (%) 

0.05 1.43 66.54
b 

71.15
a 

69.46
ab 

Progressive Motility (%) 

0.05 0.54 83.13
b

 84.81
a 

84.27
ab 

Morphology (%) 

NS 55.62 1315.4 1300.9 1232.2 MSC
1
 (10

6
/ml) 

NS 48.23 1146.8 1174.2 1077.0 PMSC
2
 (10

6
/ml) 

NS 4.91 94.82 101.56 94.62 Velocity (µm/sec) 

NS 1.05 7.57 6.12 8.12 Total Sperm
3 (

billion
) 

 

NS 0.56 5.06 4.64
 

5.10
 

Total Motility
4 (

billion
) 
  

NS 0.56 5.06 4.64
 

5.10
 

Total Prog. Mot
5 (

billion
)

 

NS 2.87 48.44 44.34 53.54 Fading
6
 (%) 

NS 35.53 328.6 277.4 293.5 Straw no. /ejaculation 

1
Motile Sperm Concentration. 

2
Progressive Motile Sperm Concentration. 

3
Number of sperm cells in semen per ejaculation. 

4
Number of motile sperm cells in semen per ejaculation. 

5
Number of Progressive Motile Sperm cells in semen per ejaculation. 

6
Fading percentage of prog. Motile sperm cells between fresh and frozen semen from the last 

three ejaculates. 

 

הקפאה מוצגים בטבלה מס' תהליך ה שהופשרה לאחר תוצאות המדדים הפיזיולוגיים בזרמ

תנועתיות ותנועתיות  :. נמצאו מספר הבדלים מובהקים במדדי הזרמה לאחר הפשרה4

לעומת הקבוצות  FLX -פרוגרסיבית של תאי הזרע הייתה גבוהה באופן מובהק בקבוצת ה

לעומת  FLX -. ריכוז התאים הנעים בקשית היה נמוך יותר בקבוצת הFO -וה  SFA-ה

 FLX -. ריכוז התאים הנעים פרוגרסיבית היה נמוך יותר בקבוצת הFO -וה SFA -קבוצת ה

 FLX -. מהירות תאי הזרע הייתה הגבוהה ביותר בקבוצת הFO -בהשוואה לקבוצת ה

נמצאו פחות תאי זרע בכל קשית  FLX -. בקבוצת הFO -וקבוצת ה SFA -לעומת קבוצת ה

מיליון,  20.32 -ו 20.55מיליון תאים לעומת  FO (00.05 -ת הוקבוצ SFA -לעומת קבוצת ה

מיליון  9.6בהתאמה(. אותו דפוס בהבדלים התקבל גם במספר התאים הנעים בכל קשית )

 FO -ו SFA -מיליון בקבוצות ה 07.54 -ו 07.42לעומת   FLX -תאים נעים בקבוצת ה

היה נמוך באופן מובהק אולם מספר התאים הנעים פרוגרסיבית בכל קשית ו .בהתאמה

לא נמצאו הבדלים  SFA -בעוד בקבוצת ה FO -רק בהשוואה לקבוצת ה FLX -בקבוצת ה

 מובהקים בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות. 
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ערכים  -. מדדים פיסיולוגיים של תאי זרע מזרמה לאחר שימור בהקפאה4טבלה מס' 

 שמן הפשתה(, SFA) הרוויבקבוצת השומן ממוצעים של מדדי זרמה לאחר שימור בהקפאה 

(FLX )ושמן הדגים (FO ) לטיפול ההזנה 42-84בימים.  

P < SEM FO FLX SFA  

0.05 4.39 105.70
a

 92.66
b

 108.95
a

 Concentration (10
6
/ml) 

0.004 1.08 49.43
b

 55.75
a

 50.35
b

 Motility (%) 

0.008 0.98 39.0
b

 43.23
a

 38.66
b

 Progressive Motility (%) 

0.03 2.65 47.79
a 

43.49
b 

47.06
a 

MSC
1
 (10

6
/ml) 

0.05 2.35 39.39
a

 36.35
b

 38.01
ab

 PMSC
2
 (10

6
/ml) 

0.004 0.63 35.59
b 

38.61
a 

36.29
b 

Velocity (µm/sec) 

0.0001 1.50 21.32
a

 17.15
b

 21.55
a

 Total Sperm
3
 (million)

 
 

0.03 0.59 10.54
a 

9.6
b 

10.42
a 

Total Motility
4
 (million)

 
  

0.05 0.4 8.7
a 

8.03
b 

8.41
ab 

Total Prog. Mot
5 
(million) 

1Motile Sperm Concentration. 
2Progressive Motile Sperm Concentration. 
3Number of sperm cells in semen per straw. 
4Number of motile sperm cells in semen per straw. 
5Number of Progressive Motile Sperm cells in semen per straw. 

 

 

  in-vitroהשפעת טיפולי ההזנה על יכולת ההפריה והתפתחות עוברית  –חלק ג' 

( cleavageכושר ההפריה של זרמת הפרים נבחן על פי אחוז הביציות שעברו חלוקה )

שעות לאחר ההפריה, ועל פי אחוז הביציות אשר  42תאים,  4 -ו 2והתפתחו לעובר בן 

ימים לאחר ההפריה. השפעת טיפולי ההזנה ובחינת  7-8לשלב הבלסטוציסט, התפתחו עד 

. נתוני הפר יכולת ההפריה של זרמת הפרים נבחנו באמצעות פר מייצג עבור כל קבוצת הזנה

צע הקבוצתי של הפרים מאותה קבוצת טיפול, כפי שנראה בטבלה והמייצג היו קרובים לממ

 .5מס' 
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 קבוצת השומן הרווימ -((in vitro IVFם הנבחרים עבור ניסוי ההפריה נתוני הפרי .5טבלה 

(SFA ,)שמן הפשתה מקבוצת (FLX )ומקבוצת שמן הדגים (FO.) 

 

 FO FLX SFA טיפול

 ג'ונסון דיגי ג'ורדן שם הפר

 0398 0334 0368 מספר הפר

 6.3 0 6 גיל )שנים(

סטטוס
0

פר נבחן 
 

 פר נבחן פר נבחן

DHAממוצע 
2

3 י הזרע )%(בתא  
±

26.9 3
±

25.6 7.0
±

22.0 

DPAn6ממוצע 
2
3 בתאי הזרע )%(  

±
02.4 2

±
03.4 7.6

±
00.2 

תנועתיות
3
 )%( 0.3

±
45.0 4.0

±
59.5 0.8

±
52.9 

מהירות
3
 (µm/sec) 4.5

±
35.3 0.8

±
47.0 2

±
38.0 

 -7.5 +0.2 +03.8 (%) בקבוצת הטיפול DHA -השינוי הממוצע ב

 +IVF (%) 03.2+ 07.0+ 0 -בחר לבפר הנ DHA  -השינוי הממוצע ב

 -7.2 -9.0 -04.6 (%) בקבוצת הטיפול DPAn6  -השינוי הממוצע ב

 +IVF (%) 05.5- 00.0- 7.5 -ל בפר הנבחר  DPAn6 -השינוי הממוצע ב

פר אשר נמצא ב"לוח הפרים", חושב עבורו "ערך גנטי" על פי ביצועי בנותיו,  -סטטוס "פר נבחן"  0

 הזרעת פרות ברחבי הארץ.וזרמתו משמשת ל

 .לטיפול ההזנה 42-84בתאי הזרע עבור ימים  DPAn6 -ו DHAממוצע  2

 .לטיפול ההזנה 42-84מדדי תאי זרע מקשיות שעברו הקפאה והפשרה, עבור ימים   3

 

 

 

 98-097 -ו 7שבוע ביציות בכל חזרה ב 40-03חזרות, כאשר בכל טיפול  3הניסויים כללו 

 .03בוע שביציות בכל חזרה ב

. 4מתחילת ההזנה מוצגים בגרף מס'  03ובשבוע  7שיעורי ההתלמה של הביציות בשבוע 

תאים, היה זהה לפני  2-4והתפתחו לעובר בן  ,עור הביציות שעברו הפרייה, חלוקהיש

עבור כל פר ובין  (,03שבוע ( לשיעור הביציות שעברו חלוקה בסוף הטיפול )7שבוע הטיפול )

 הפרים. 
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שעות לאחר הפריה( לאחר 42 תאים ) 2-4 -אחוז הביציות שעברו חלוקה ל. 4מס' גרף 

( לעומת תאי זרע שנאספו בתום 7שהופרו מתאי זרע שנאספו לפני תחילת הניסוי )יום 

 FO -וה  FLX-, ה SFA-( מפר מייצג מקבוצת ה90תקופת ההזנה )יום 

 

 

 

מוצגים בגרף בשלב הבלסטוציסט  שיעור הביציות שעברו הפרייה, חלוקה והתפתחו לעובר

( בשיעור ההתפתחות לשלב P<0.04נמצאה עלייה מובהקת ) FO -. רק בקבוצת ה5מס' 

, כאשר בשאר , בהתאמה(00.66%לעומת  27.76) 03לשבוע  7הבלסטוציסט משבוע 

 . הפרים לא נמצאו הבדלים

 

 0ה"כ הביציות, אחוז הביציות שהתפתחו לעוברים בשלב הבלסטוציסט מתוך ס. 5גרף מס' 

  FO -וה  FLX -, ה SFA -ימים לאחר הפריה עם זרמה שנאספה מפר מייצג מקבוצת ה

 (. 90( ובתום תקופת ההזנה )יום 7לפני תחילת הניסוי )יום 
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  דיון ומסקנות

בחנו בשלב הראשון את הקצב ומידת השתלבותן של חומצות שומן ארוכות בעבודת מחקר זו 

בתאי זרע של פרים. בחלק הראשון של המחקר הפרים הוזנו בתוסף  3-שרשרת מסוג אומגה

תוצאות השנה . ALA –קצרת שרשרת  3-שהכיל גרעיני פשתה המכילים חומצת אומגה

זו  האת שיעור חומצ 2ביותר מפי לתה הע 3-כי הזנה בחומצות מסוג אומגה הראו הראשונה

בתאי הזרע הינו נמוך מאוד עד  ALA -פרים. כמו כן נמצא כי שיעור הדם של הבפלסמת ה

( הוא C22:6n-3בעיקר )יותר הארוכות  3חומצות השומן מסוג אומגה של  ןזניח, ואילו שיעור

בקבוצת הטיפול,  DHA -נמצאה עלייה בשיעור הגבוה באופן יחסי לשיעורן ברקמות אחרות. 

ארכה כי חומצה זו נתקבלה ע"י האנו משערים והיות וחומצה זו לא נמצאה בתוסף, 

  נובו.-דה ALA -ודסטורציה של חומצת ה

לא נמצאו הבדלים במדדים פיזיולוגיים של תאי הזרע בין הטיפולים לאחר הקפאה. לעומת 

בתאי זרע בזרמה טרייה זאת, נמצאה עלייה בשיעור התאים הנעים והנעים פרוגרסיבית 

שעברו ריאקציית  כן נמצא שיעור גבוה יותר של תאים כמו לטיפול 3-03שנאספו בשבועות 

 לטיפול. 02 -מתאים שנאספו בשבוע הבקבוצת הטיפול אקרוזום 

 

שמקורן  3-חן את ההשפעה של הזנה בחומצות שומן מסוג אומגהחלקו השני של המחקר ב

בשמן פשתה או שמן דגים על פרופיל חומצות השומן בפלסמה ובתאי הזרע, ועל מדדים 

 יים של תאי הזרע.פיזיולוגיים, מורפולוגיים ופונקציונאל

ומהירים באופן יחסי שינויים משמעותיים באופן דומה לחלק הראשון של העבודה, נמצאו 

 -בפרופיל חומצות השומן בפלסמה, ואילו בתאי הזרע השינויים באים לידי ביטוי רק לאחר כ

 שבועות ממועד התחלת מתן התוספים.  6

השפיעה באופן ייחודי על פרופיל  3-ההזנה בתוספים שהכילו חומצות שומן מסוג אומגה

נמצאה בשיעורים זניחים בתאי הזרע )למרות   ALA -חומצות השומן בתאי הזרע. חומצת ה

 -הטיפולים האחרים(. לעומת זאת שיעור ה 2לעומת  FLX -בטיפול ה 8שריכוזה עלה פי 

DHA ( 22-37%בתאי הזרע היה גבוה )ב הוא עלהו, בכל הפרים מתוך כלל חומצות השומן-

 -ל 22% -)מ FLX -בטיפול ה DHA -(.  העלייה בשיעור הFO -ו FLX) 3-טיפולי האומגה 2

 באשכים.  3-( מעידה על יכולת הארכה של חומצות אומגה26.4%

-6 -בתאי הזרע, הייתה ירידה בשיעורה של חומצת ה DHA -במקביל לעלייה בשיעורי ה

DPAn6חומצות השומן החלק היחסי של שתי . ממצא מעניין נוסף הוא ש-DPAn ו- DHA 

 -ו 38.28, 38.09מתוך כלל חומצות השומן בזרע נשמר, והיה זהה בכל קבוצות ההזנה )

 , בהתאמה(. FO -ו SFA ,FLXבקבוצות  38.00%

 -, ערכי ביניים בקבוצת הFO -נמצא בקבוצת ה 3-השיעור הגבוה ביותר של חומצות אומגה

FLX ושיעורים נמוכים יותר בקבוצת ה- SFA 6. מנגד, שיעור חומצות השומן מסוג אומגה 
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 FLX -, לעומת קבוצת הFO -היה הנמוך ביותר בתאי הזרע של פרים שקיבלו את תוסף ה

 -ו 7.0ועמד על  FO -וה  FLX -בקבוצות ה n/6-n-3השתנה היחס  . כתוצאה מכךSFA -וה

 .SFA -בקבוצת ה 0.76, לעומת 7.54

חומצת יתן לראות כי השומן שניתנו במזון לתאי הזרע, נ קצב השתלבותן של חומצותבאשר ל

עם התחלת  FO -ו FLXהייתה במגמת ירידה כללית בשתי הקבוצות  DPAn-6השומן 

 .DHA -בשיעורה של חומצת הבו זמנית , עם עלייה הטיפולים התזונתיים

הגיעו לשיא   DHA-ו DPAn-6 -ההבדלים שהתקבלו בעקבות טיפולי ההזנה בחומצות ה

קראת תום תקופת ההזנה, ונשמרו עד תום תקופת המעקב בניסוי זה, כחודש לאחר תום ל

 תקופת ההזנה.

יום. מממצאי עבודה זו נראה כי ניתן  67 -תהליך ייצור תאי הזרע באשכי הפר מתרחש כ

להשפיע באמצעים תזונתיים על פרופיל חומצות השומן בתאי זרע צעירים, אבל במידה 

ע בוגרים. עובדה זו באה לידי ביטוי גם בכך שההבדלים בפרופיל בתאי זריותר מועטה 

 נשמרו גם כחודש לאחר הפסקת הטיפול התזונתי. בין הטיפולים חומצות השומן 

לא נמצאו שינויים במדדים פיזיולוגיים בזרמה הטרייה לעומת שיפור בתנועתיות ובמהירות 

שיפור שהתרחש בתאי הזרע . ככל הנראה הFLX -של תאי זרע שעברו הקפאה בקבוצת ה

לאחר הקפאה נבע מעמידות טובה יותר של ממברנות תאי הזרע שעברו העשרה בחומצות 

 . 3-שומן ספציפיות מסוג אומגה

)תנועתיות, תנועתיות פרוגרסיבית בעבודה זו נמצא כי השיפור בממדים הפיזיולוגיים 

גדולה שנמצאה עלייה ת , למרוFO -ולא בפרי קבוצת ה FLX -התרחש בטיפול הומהירות( 

. יש FLX -מאשר בקבוצת ה FO -ת הקבוצבבתאי הזרע  3-אומגההחומצות יותר בשיעור 

 -קבוצות אילו התרחשה במקביל לירידה בחומצת ה 2 -ב DHA -לציין כי העלייה בשיעור ה

DPAn-6 חומצות אלה משפיע על עמידות הממברנות, וכי  2. אי לכך, יכול להיות כי היחס בין

 . FO -יחסית לטיפול ה יחס זה היה אופטימלי FLX -טיפול הב

בשנה השלישית של נבחן  (IVFכושר ההפרייה של תאי הזרע בתנאי הפרייה חוץ גופית )

הקבוצות, ואולם נמצאה עלייה  2. לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעור ההתלמה בין המחקר

 FO -, בקבוצת האחר ההפרייהימים ל 0-8 בשיעור העוברים שהגיעו לשלב הבלסטוציסט 

. השיפור במדדים הפיזיולוגיים בא לידי ביטוי בעיקר 7לעומת שבוע  03-בשבוע ה

 IVF -בתנועתיות ובמהירות. יכול להיות ששיפור זה לא בא לידי ביטוי בשיעור ההתלמה ב

משום שבטכניקה זו מביאים למגע ישיר בין הביציות ותאי הזרע, ולכן אין משמעות 

נמצא  FO -לעומת זה בטיפול היות ומהירות החשובים יותר בתהליך הפרייה טבעי. לתנועת

שיעור גבוה יותר של בלסטוציסטים שיכול להיות שנבע מהשינויים בהרכב חומצות השומן 

 בתאי הזרע, ואולם נושא זה צריך להיבחן בעבודות מחקר נוספות.
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על תאי הזרע  3-של חומצות אומגהתוצאות עבודה זו מראות כי ניתן לקבל השפעות מטיבות 

 3-)שמן פשתה(, ולא רק בהזנה של מקורות אומגה ALAבהזנה של מקור צמחי המכיל 

 .DHA -ו EPAהארוכות יותר,  3-משמן דגים המכילים את חומצות אומגה

לפרים  3-בעבודת המשך שאנו מתכוונים להתחיל בשנה זו, נבחן את השפעת תוספת אומגה

 ת פרות. נבחנים על התעברו
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