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 תודות

המפותל והמעשיר כל כך של , להודות לכל אלה אשר לקחו חלק במסע הארוך, הנה הגיע הרגע המיוחל

 . רגע של סגירת מעגל, עבודת הדוקטורט

שלא חסכו מזמנם , יחיאל פרידלנדר ואורלי מנור, ני רוצה להודות מקרב לב למנחים שליא, ראשית

אלא גם את יכולותיי לחפש , המקצועי שלי" ארגז הכלים"והעשירו לא רק , כיוונו והדריכו, וממרצם

ועל כך , מול מהמורות בדרךההבנה על על הסובלנות וגם תודה  .פתרונות ולהתמודד עם אתגרים

 .המסעי את התחושה שהם לצידי לכל אורך שנתנו ל

עבורי ואיפשרה לי ללכת בעקבותיה ולהנות מפירות עמלה " פרצה את הדרך"תודה לחגית הוכנר ש

היתה תודה לרוני ברבדו הנהדרת ש .תמיד היתה נכונה לסייע ברוחב לב, ואף בהמשך, בתכנון המחקר

תודה לבלה סביצקי . לשלל בעיות היומיום ומצאה תמיד פתרונות יצירתיים, של עבודת השדה" אמא"ה

ולכל אורך הדרך עזרו בכל שאלה ובקשה , שנטלו את המושכות כמרכזות המחקר ולאילה בורגר

שנחלצו לא פעם  אחמד-תודה לניר שרון ולוויסאם אבו. והמשיכו לתת לי תחושה של שייכות וחברות

תודה גם לשאר סגל בית  .שונות תעם תוכנות סטטיסטיו ,המתסכלת לעיתים, לעזרתי בהתמודדות

ותמיד תהיה לו שמורה פינה חמה , מעין בית שני אשר היה עבורי לאורך זמן, הציבורהספר לבריאות 

 .בליבי

, וכמובן, הנפלאהלמזמנות ולעובדי המעבדה על עבודתם , לאחיות: תודה לצוות המחקר המסור

  .הפכו את המחקר לאפשרי, בהסכמתםש, למשתתפי המחקר

אשר , ולבנותיי הנהדרותשלי תודה לאילן . הדוקטורט נולדה גם משפחתיורך שנות ביצוע עבודת לא

על , הקרובה והמורחבת, משפחתילתודה . מהמסעחלק בלתי נפרד לגם הם  הפכומתוך הנסיבות 

 .לי להגיע אל קו הסיום שסייעההתמיכה 
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 תקציר

 מבוא

. ת מפתח להתפתחותה של השמנה בהמשך החיייםתקופת החיים העובריים זוהתה זה מכבר כתקופ

 ,בהמשך החיים( ט"סמ)סנדרום מטבולי טרשתי רחמית ל-המנגנונים הקושרים בין הגדילה התוך

כמו , אימהיים ועוברים, וכוללים היבטים סביבתיים, הינם מורכבים ומולטיפקטוריאליים, השמנהו ובכלל

 Thrifty Phenotype) ואה כרונית בגיל המבוגרתיאוריית המקור העוברי לתחל .גם היבטים גנטים

Hypothesis )מהלך החיים העוברייםבשינויים פיזיולוגיים ומטבוליים  ל"מציעה כהסבר לקשר הנ ,

גם במהלך  צפויים ללוותו שינויים אלו. המתרחשים בתגובה לחשיפתו של העובר לתנאי עקה תזונתית

בייחוד כאשר בהמשך החיים , כרונית בהמשך החיים עשויים להיות המקור לתחלואהו ,חייו הבוגרים

גדילה המציעים כי הקשר בין  ,קיימים גם הסברים חלופיים. התנאים הסביבתיים מאפשרים תזונת שפע

 Thrifty Genotype)תיאוריית הגנוטיפ החסכני . ט מוסבר באמצעות שונות גנטית"לסמ רחמית-תוך

Hypothesis ) אורך האבולוציה להתמודדות עם זמנים של חוסר תזונתיגנים אשר הותאמו לגורסת כי ,

, כלומר. הופכים מזיקים בזמנים של שפע מתמיד ואחראים להתפתחות מחלות כרוניות בגיל המבוגר

. היא האחראית לעודף הסיכון לתחלואה, כגון תזונה, האינטראקציה בין גנים לבין משתנים סביבתיים

את הקשר בין , ולו באופן חלקי, ת אוכלוסייתית עשויה להסבירונות גנטיקיימת סברה כי ש, כמו כן

, Fetal Insulin Hypothesis-בהתאם ל, זאת .לבריאות וחולי בהמשך החיים רחמית-הגדילה התוך

ואילו החל משלב מסוים , תיאוריה לפיה גנים שונים קשורים מחד להתפתחות בתחילת החיים

שונות גנטית ספציפית עשויה , כך. למערכות אחרותעשויים להסב את פעולתם , בהתפתחות האדם

, הן הבדלים במאפיינים פיזיולוגיים שונים בהמשך החיים, להסביר הן הבדלים בהתפתחות העוברית

הסבר חלופי לקשר הנדון הינו  .בלתי תלוי, באמצעות אפקט פליאוטרופי, כגון סוכרת או השמנה

בעלת אפקט על בריאות וחולי בהמשך , תורהאשר ב, רחמית-הגנוטיפ על הגדילה התוך תהשפע

שונות גנטית . רחמית-י הגדילה התוך"מתווך עט עשוי להיות "על סמהאפקט הגנטי , כלומר, החיים

באמצעות השפעת ווריאציה גנטית אימהית על הסביבה , לעמוד בבסיס הקשרעשויה אף היא הורית 
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עבודות מעטות עד כה התמקדו בשונות . אשר משפיעה על התפתחות העובר וגדילתו, רחמית-התוך

 . ובמנגנון התיווך העשוי לעמוד בבסיסו, גנטית כהסבר אפשרי לקשר הנדון

תוך שימוש בגישות המחקריות , מחקרים רבים בשנים האחרונות בחנו את הבסיס הגנטי להשמנה

ים על תמונה מצביע, ויחד עם זאת, ממצאיהם לא מותירים ספק כי קיים בסיס גנטי להשמנה. השונות

רק חלק קטן נראה כי כאשר , מורכבת בה מעורבים ככל הנראה גנים רבים ואינטראקציות ביניהם

ממספר מנגנונים  גנים מועמדיםהעבודה הנוכחית עושה שימוש ב. כיום ותמאותן השפעות גנטיות ידוע

רחמית -תוךגדילה את הקשר שבין  יכולה להסבירהאם שונות גנטית במטרה לבחון , מולקולאריים

 .באמצעות נתוני מעקב מקוהורט לידה היסטורי, להשמנה

  מטרת המחקר

, רחמית-גדילה תוךאת הקשר שבין  יכולה להסבירלבחון האם שונות גנטית מטרת המחקר הינה 

לבין מדדי  ,(רחמית-פקטורים נוספים לביטוי הסביבה התוךבאמצעות ו) ל”מהמבוטאת באמצעות 

נבחרו מתוך ש מועמדים גנים 31-בשונות גנטית נבחנה . 13-11בגילאי  ,מבוגרים צעיריםהשמנה ב

על או /בעלי השפעה ידועה או פוטנציאל השפעה על השמנה ו, שלושה מסלולים פיזיולוגיים עיקריים

-Adipocyte homeostasis and energy metabolism-related genes, Hypothalamic:ל”מ

Pitutary-Adrenal Axis, Ins and IGF Signaling related molecules. 

 מטרות ספציפיות

  .לבין מדדי השמנה בבגרות ל”מלבחון האם שונות גנטית מסבירה את הקשר שבין . 1

או שהינו , ל”מלבחון האם הקשר שבין שונות גנטית למדדי השמנה בבגרות מתווך על ידי . א1

 . הן על השמנה, ל”מהן על  המשפיע בנפרד, בעל אפקט בלתי תלוי, כלומר. פליאוטרופי

 לבחון האם קיים קשר בין שונות גנטית אימהית למדדי השמנה של הצאצא בבגרות. 2

דהיינו דרך השפעה גנטית אמהית על הסביבה , ולבחון האם השפעתה מורשת או שאיננה מורשת, .א2

 .התוך רחמית
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  שיטות

-קוהורט התוך צאצאים ואמותיהם מ 3421 המחקר מבוסס על מאגר נתונים ארכיוניים ועל גיוס ובדיקת

Jerusalem Perinatal Study (JPS) . בירושלים  3192-91ילידי קוהורט ייחודי ונדיר זה כלל את כל

בסמוך  דמגרפי מקיף-רפואי וסוציו, מיילדותימידע ף נאסעבורם , במספר 17,000 -כ, וסביבותיה

ונטלו , JPS-מתוך משתתפי המותיהם שנדגמו צאצאים ואי אוכלוסיית המחקר הנוכחי כוללת. ללידה

המשתתפים עברו בדיקה גופנית במהלכה נבדקו בין . 4009-4030חלק במחקר ההמשך בשנים 

-וכן ענו על שאלון מקיף שכלל מאפיינים סוציו, א"נתנו דגימת דם למיצוי דנ, השאר מדדי השמנה שונים

משתנים של -תונים בוצע באמצעות מודלים רביניתוח הנ. היסטוריה רפואית והרגלי חיים, דמוגרפיים

 STATA versionבאמצעות התוכנה , למוצא ולמשקלות הדגימה, תוך תיקון למין, רגרסיה לינארית

לביטוי מימדים נוספים  factor analysisבהן , נעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות נוספות, כמו כן. 9.0

, (Baron & Kenny, Sobel test, bootstrapping)מודלים לבחינת תיווך , רחמית-של הסביבה התוך

טיפול ( Genomic controlכדוגמת )גישות סטטיסטיות שונות לבחינת קיומו של ריבוד אוכלוסייתי 

וכן תיקון להשוואות מרובות בגישת , Haploview, Taggerבנתונים הגנטיים באמצעות התוכנות 

False Discovery Rate (FDR). 

 ממצאים עיקריים

בבחינת . למדדי השמנה כקשר ישר בעיקרו( ל"מ)ממצאי העבודה הדגימו את הקשר בין משקל לידה 

, single-nucleotide polymorphisms (SNPs)-רמת הב קשרים גנטיים עם מדדי ההשמנה השונים

ר תיקון להשוואות מרובות נותרו כמה קשרים לאח .ממצאים אשר רובם ברמת מובהקות נומינלית נצפו

 מ"ס 4.1קשור עם עלייה של  ADIPOR2 (rs7132033 הקים ומעניינים עם מדדי השמנה בגןמוב

 IGF1בגנים לשני פקטורי הגדילה , (p=0.004, corrected p=0.017: בממוצע בהיקף המתניים

(rs6214 קשור עם אחוז השומן:coefficient= -1.65, p=0.004, corr. p=0.046  )ו- IGF2 

(rs3213216 ירכיים-יחס היקף מתניים קשור עם :coefficient=0.013, p=0.005, corr. p=0.030 

 TCF7L2 (rs11196218וכן בגן  ,(coefficient=1.55, p=0.008, corr. p=0.048:ועם אחוז השומן
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וכן עם  p=0.0007, corrected p=0.033 בהיקף המתניים מ בממוצע"ס 4.2קשור עם עלייה של 

, בנוסף(. coefficient=0.016, p =0.0003, corr. p=0.012: ירכיים-עלייה ביחס היקף מותניים

או עם  ל”מנמצאו קשרים מובהקים עם  IGF1-וב INSבגן , NPY (NPY5R, NPY6R)-בקולטנים ל

נמצא קשור עם הפקטור המייצג משתנים  IGF1-ב rs2162679, למשל) רחמית-הסביבה התוך

  (.coefficient=- 0.310, p=0.001, corr. p=0.006: הריוניים-אימהיים טרום

את גודל המרחק בו אנו מצויים  הגנטיים הדגישהציונים גישת ה, SNPs-לצד ממצאי קשר ברמת ה

לאור אחוז השונות המוסברת הנמוך , זאת. ממיפוי מלא של הגורמים הגנטיים הקשורים עם השמנה

השימוש בציונים אלה , ם זאתע .(3.2%-ל 0.2%בין ) צעות ציונים גנטייםמשל מדדי ההשמנה בא

, זאת. לבין מדדי השמנה בבגרות ל”מקשר שבין ל כהסברגנטית השונות איפשר לבחון את שאלת ה

וריאנטים בבחינת מכלול של : אשר העלו תוצאות עקביות, באמצעות מספר מודלים לבחינת תיווך

( 40%-כ)ק מהאפקט חל, הישירה על השמנה םנמצא כי לצד השפעת, על השמנה יםהמשפיע גנטיים

מודגש הקשר  ,בכך(. משפיע על השמנה, אשר בתורו) ל”מאלה על  וריאנטיםשל ם השפעתמתווך דרך 

 .רחמית להשמנה בהמשך החיים-הישיר שבין ההתפתחות התוך

גם כאן . בעבודה זו נמצאו במספר גנים עדויות לאפקט של המקור ההורי על השמנת הצאצא, כמו כן

אך חלקם נותרו מובהקים לאחר התיקון להשוואות , ם ברמת מובהקות נומינליתמרבית הממצאים הינ

ממצא מעניין ,  בלטו במיוחד אפקט של הורשה אבהית במספר גנים על אחוז השומן בצאצא. מרובות

 rs1520220-ב) של הצאצא ל”מאבהית על /בו נצפו אפקטים מנוגדים של הורשה אימהית IGF1בגן 

הורשה אבהית שלו קשורה עם יותר ו נמוך ל”משל האלל הנדיר קשורה עם  הורשה אימהית נמצא כי

וכן אפקט של של , (”parental conflict hypothesis“ -ממצא התואם ל, F-test p=0.02 :גבוה ל”מ

עם אחוז שומן נמוך  rs3842748הווריאנט  קשורכאשר בהורשה אימהית ), INSהמקור ההורי בגן 

 coefficient= - 2.14, p value=0.010, corrected: ההורי המקור עם אפקט מובהק של, יותר

p=0.029, F-test p=0.045.) 
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 סיכום והמלצות

נבחנה , לבין מדדי השמנה בבגרות ל”מהאם שונות גנטית מסבירה את הקשר שבין בכדי לבחון 

ת קשרים בין באמצעות בחינ :בשני אופנים ל”מהשפעה אפשרית של הגנום על השמנה ועל בעבודה זו 

ממצאי . תוך התייחסות לאפקט אפשרי של המקור ההוריוכן , SNPsשינויים ברצף הגנטי ברמת 

-מציעים קיומו של אפקט המקור ההורי בקשרים גנטיים עם מדדי השמנה ועם הסביבה התוך העבודה

 נראה שאפקט המקור ההורי צריך להילקח בחשבון, בעתיד. רחמית בחלק ניכר מהגנים שנבדקו

. החתמה כבר ידוע כי מתרחשתובייחוד באותם אזורים על פני הגנום בהם , בבחינת קשרים גנטיים

של אחוז השונות המוסברת לנמוכות ות אפקט המקור ההורי משתלבים עם הערכות הממצאים אוד

ואף עשויים להוות הסבר לכך שההצלחות במיפוי , וריאנטים גנטים ידועיםבאמצעות  מדדי ההשמנה

לכך מצטרפת מורכבותו של . עד כה, ים הגנטיים המשפיעים על השמנה הינן חלקיות בלבדהגורמ

לעתים בעל ביטוי  אשר, (אפקט המקור ההוריהמנגנון הנחקר ביותר בהקשר של )תמה מנגנון ההח

השימוש  במחקר עתידי הינונדבך חשוב . נתון להשפעות סביבתיותלצד היותו , הספציפי לרקמ

הדבר . בחשבון אינטראקציות אפשריות בין משתנים גנטיים ומשתנים סביבתיים במודלים שלוקחים

הן בחינה מעמיקה של מנגנונים , יאפשר הן קבלת תמונה רחבה יותר אודות גורמי הסיכון להשמנה

תוצאות בחינת המנגנון אשר , בהמשך לכך .המושפעים עד מאוד מגורמים סביבתיים, אפיגנטיים

, ל”מעל השפעתם על השמנה מתווך דרך  וריאנטים גנטייםשל  םמהשפעתהצביעו על כך כי חלק 

 מצביעהדבר . רחמית להשמנה בהמשך החיים-התוך הגדילההקשר הישיר שבין  מדגישות את חשיבות

הולכות ומתאספות  ,כיום .חשיבותן של ההשפעות הסביבתיות על השמנה באוכלוסיה הכללית על

כאשר חלק מההשפעה של הרכיבים , יות על תכונות מורכבותעדויות לחשיבותן של השפעות סביבת

רכיב קטן  ואילו, הסביבתיים עוברת דרך מודיפיקציה של מנגנונים פיזיולוגים ואף של מנגנוני ביטוי גנטי

חשיבותה של העבודה הנוכחית בהיותה נדבך בדרך . ברצף הגנטי לוריאנטים קבועיםוהולך משוייך 

לקונצפט הנדון רבות בספרות  יםמצטרפממצאיה . נה ברצף חיי האדםלהבנת מכלול הגורמים להשמ

 developmental,), המדעית אודות המקורות ההתפתחותיים של בריאות וחולי בהמשך החיים
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origins of health and disease (DOHaD . קונצפט זה מדגיש את חשיבותה של תקופת

במהלכה גוף האדם רגיש במיוחד לחשיפות  ,נטלית המוקדמת-התקופה הפוסטוההתפתחות העוברית 

סביבתיות שהינן בעלות השפעה ארוכת טווח על מנגנונים פיזיולוגיים וכך גם על בריאות וחולי לאורך 

.  תחום בו קיימים עוד פערי ידע רבים, הדבר מדגיש את החשיבות של חקר מנגנונים אפיגנטיים. החיים

אלא , ום לא רק להבנת מחלות מורכבות כדוגמת השמנההרחבת ההבנה של מנגנונים אפיגנטיים תתר

לאור אופיו , ואפילו לטיפול, אף עשויה לאפשר תובנות להתערבות ומניעה בחלונות זמן קריטיים

 . הרברסיבילי של התהליך

Abstract 

Introduction 

The perinatal period has been established as a key period for later development of 

overweight and obesity. The mechanisms underlying the association between 

intrauterine growth and atherosclerotic metabolic risk (including obesity) later in life are 

complex and multi-factorial, involving maternal characteristics, fetal growth and 

developmental factors, as well as other environmental and genetic factors.  

The Thrifty Phenotype Hypothesis suggests that the underlying explanation for this 

association is physiologic and metabolic changes, occurring during intrauterine growth, 

as a response to fetal exposure to nutritional stress. These changes are expected to be 

maintained through-out life, and may be the origin of chronic conditions, especially 

when abundant nutrition is available postnatally and during childhood. Alternative 

explanations for the association between intrauterine growth and atherosclerotic 

metabolic risk involved the effect of genetic variation. The Thrifty Genotype Hypothesis 

opines that genes accommodated through-out evolution to cope with times of nutritional 

austerity become harmful in times of abundance, resulting in susceptibility for the 
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development of various chronic conditions. Thus, it is the interaction between genes 

and environmental factors, such as nutrition, that results in excess risk for morbidity.  

Yet, another hypothesis suggests that genetic variation within populations may explain, 

at least in part, the association between intrauterine growth and health conditions 

through-out life. According to the Fetal Insulin Hypothesis, various genes that play major 

roles in intrauterine development alter their physiologic role later-on. Through 

pleiotropic, unrelated effects, a specific genetic variation may explain both differences in 

intrauterine development and in various physiologic characteristics later in life, such as 

diabetes or obesity. An alternative explanation for this genetic association would be 

mediation of the genetic effect through intrauterine growth. In this case, the genotype 

affects intrauterine growth, which will later have an effect on health and disease. 

Parental genetic variation may also be at the root of the discussed association, through 

the effect of maternal genetic variation on the intrauterine environment, which in turn, 

affects fetal development and growth.  

Studies that focus on genetic variation as an explanation for the developmental origins 

of health and disease are scarce. Numerous studies, however, examined the genetic 

origins of obesity, using different research methodologies. Their findings leave no doubt 

as for the existence of a genetic component in the risk for obesity. Yet, studies point out 

a complex picture, where many genes and gene-interactions are involved. It seems that 

only a small portion on the underlying genetic effects is known to date.  

This study examines whether genetic variation in candidate genes selected from several 

molecular pathways, may explain the association between intrauterine growth and 

obesity, using data from a historical cohort study. 
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Objectives 

The objective of this study is to examine whether genetic variation may explain the 

association between intrauterine growth, expressed as birth weight (as well as 

additional factors representing the intrauterine environment), and obesity measures in 

young adults, aging 31-33.    

Genetic variation was examined in 16 genes from three major physiologic pathways, 

having a known or potential effect on obesity and/or birth weight: Adipocyte 

homeostasis and energy metabolism-related genes, Hypothalamic-Pituitary-Adrenal 

Axis, and INS and IGF Signaling related molecules. 

Specific Objectives  

1. To examine whether offspring genetic variation explains the association between 

birth weight and obesity measures in adulthood. 

1.a To examine whether the association between genetic variation and adulthood 

obesity measures is mediated through birth weight or is it pleiotropic, i.e. with unrelated 

genetic effects on both birth weight and obesity.   

2. To examine whether there is an association between maternal genetic variation and 

offspring obesity measures in adulthood.  

2.a and to examine whether this effect is inherited or not, i.e., acts through the effect of 

maternal genotype on the intrauterine environment. 

Methods 

This study relays both on a depository database and on the recruitment and enrollment 

of a weighted sample (weighted by maternal pre-pregnancy BMI and birthweight) of 

1249 offspring and their mothers from the Jerusalem Perinatal Study (JPS). This unique 
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cohort includes all individuals born in Jerusalem during 1974-76, resulting in about 

17,000 individuals, for whom obstetric, medical and socio-demographic information was 

gathered shortly after birth. The current study includes offspring and mothers sampled 

from the JPS, who agreed to participate in our study during the years 2007-2010. 

Participants had a physical examination where obesity measures were taken (among 

other measures), gave blood samples for DNA extraction, and answered a detailed 

questionnaire including socio-demographic characteristics, medical history and life-style 

variables.  

Data analyses included multivariate linear regression models, adjusting for gender, 

ethnic origin and sampling weights, using STATA version 9.0. Additional statistical 

methods were used, including factor analysis to express additional dimensions of the 

intrauterine environment, mediation models (Baron & Kenny, Sobel test, bootstrapping), 

different methods to examine the existence of population stratification (such as 

Genomic Control), handling genetic data using the programs Haploview and Tagger, as 

well as multiple comparison correction using the False Discovery Rate (FDR) approach. 

Main Results 

The results of this study demonstrated in general a linear association between birth 

weight and obesity measures. Single-Nucleotide Polymorphisms (SNPs)-level 

exploration of genetic associations with obesity measures revealed various findings, 

mostly at a nominal significance level. After correction for multiple comparisons, some 

interesting associations between genetic variants and obesity measures remained 

significant; in ADIPOR2 (rs7132033 was associated with a 2.6 cm increase in average 

hip circumference, p=0.004, corrected p=0.017), in both growth factors genes IGF1 
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(rs6214 was associated with fat percent:  coefficient= -1.65, p=0.004, corr. p=0.046) and 

IGF2 (rs3213216 was associated with waist-hip ratio: coefficient=0.013, p=0.005, corr. 

p=0.030, and with fat percent: coefficient=1.55, p=0.008, corr. p=0.048), and in TCF7L2 

(rs11196218 was associated with a 2.8 cm increase in average waist circumference, 

p=0.0007, corrected p=0.033, as well as with an increase in waist-hip ratio: 

coefficient=0.016, p =0.0003, corr. p=0.012).  

Additionally, genes for NPY receptors (NPY5R and NPY6R), INS and IGF1 showed a 

statistically significant associations with birth weight or with the intrauterine environment 

(e.g., rs2162679 in IGF1 was associated with the factor representing maternal pre-

pregnancy parameters: coefficient=- 0.310, p=0.001, corr. p=0.006).  

Additionally to SNPs-level associations, the use of genetic scores allows testing the 

aggregate effects of numerous SNPs within a gene and across genes. Genetic scores 

could only explain a small proportion of the variance in each of the phenotypes studied 

(between 0.8% and 1.8%). However, their use allowed examining whether genetic 

variation explained at least in part the association between birth weight and adulthood 

obesity measures. This was performed using several mediation models, showing 

consistent results. When examining an ensemble of genetic variants each associated 

with obesity measures, it was found that additionally to their direct effect on obesity, a 

part of the effect (about 20%), is mediated through the effect of these variants on birth 

weight (that in turn, affects obesity measures). This finding emphasizes the indirect 

route of genetic effect through intrauterine development on obesity risk later in life.   

In addition, this study shows Parent of Origin Effects (POEs) in several genes on 

offspring obesity measures.  Here too, most significant findings were at a nominal level, 
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though some remained significant after multiple comparison correction. Prominent 

findings include the effect of paternal inheritance on offspring fat percent in several 

genes. In IGF1 we observed interesting opposite maternal vs. paternal effects on 

offspring birth weight (i.e. in rs1520220 maternal inheritance of the rare allele was 

associated with lower birth weight, while paternal inheritance was associated with 

higher birth weight, F-test p=0.02), in accordance with the “paternal conflict 

hypothesis”). Similar POE was observed in the INS gene (where maternal inheritance in 

rs3842748 was associated with lower offspring fat percent, with a significant POE: 

coefficient= - 2.14, p value=0.010, corrected p=0.029, F-test p=0.045).  

Conclusions  

In order to examine whether genetic variation explains the association between birth 

weight and obesity measures in adulthood, this study examined possible effects of 

various genes on birth weight and obesity measures using two methods: the first testing 

associations between variations in the genetic sequence only, at a SNP-level, and the 

second, taking into account a possible parent-of-origin effect. The findings suggest for 

many of the genes examined the existent of POEs on obesity and intrauterine 

environment measures. In the future, it seems like POEs should be taken into account 

when studying genetic associations, especially in those areas along the genome where 

imprinting has been shown to take place. 

The findings regarding POE fit together with the small proportion of the variance in 

obesity phenotypes explained by population-based association studies of known genetic 

factors. POEs may provide one (among many others) explanation for the limited 

success in mapping genetic factors affecting obesity measures so far, despite the 
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numerous studies that approached this question. Other explanations for the missing 

heritability could be the involvement of rare variants, gene*gene and gene*environment 

interactions. Adoption of such approaches will allow a wider picture of the risk factors for 

obesity, as well as a deeper look into epigenetic mechanisms, which are also subject to 

environmental effects. In this view, our findings indicating that a part of the effect of 

genetic variants on obesity is mediated through their effect on birth weight, emphasizes 

the importance of the link between intrauterine growth and later obesity. This points out 

to the importance of environmental influences on obesity in the general population. 

Evidence for the importance of environmental influences in complex phenotypes is 

being gathered in recent years. Some of these influences act through the modification of 

physiologic mechanisms, including genetic expression mechanisms.  

This study presents a step in the path towards a better understanding of the ensemble 

of the causes for obesity along human life. Our findings join the concept of 

“developmental origins of health and disease (DOHaD)” widely discussed now days, 

emphasizing the importance of the perinatal period, when the developing human body is 

especially sensitive to environmental exposures, which will have long-term effects on 

physiologic mechanisms and therefore on heath and disease through-out life. This 

highlights the importance of the study of epigenetic mechanisms, an area where many 

knowledge gaps still exist. Improving our understanding of epigenetic mechanisms will 

not only contribute to the understanding of complex traits such as obesity, but may even 

present insights for intervention and prevention in critical time-windows , and further 

treatment, in view of the reversible nature of this process.  

 



16 

 

 
 תוכן העניינים

 
 11 .................................................................................................................................... מבוא

 31 .................................................................................................................והשלכות מגמות: השמנה. 3

 40 .................................................................................................................. להשמנה ל”מ בין הקשר.  4

 43 .................................................................................................................... הקשר בבסיס מנגנונים. 1

 43 ................................................................................. (החסכני הפנוטיפ) העוברי המקור תיאוריית 1.3

 44 ...................................................................................................................... הגנטית ההשערה 1.4

 42 ....................................................................................................ולהשמנה ל”למ הגנטי הבסיס חקר. 2

 42 .................................................................................................................... ל”למ הגנטי הבסיס 2.3

 42 ............................................................................................................. להשמנה הגנטי הבסיס. 2.4

 49 ....................................................................... ההורי המקור ואפקט בצאצא השמנה, האם גנוטיפ 2.1

 49 ................................................................................................................................. מועמדים גנים. 2

 HPA........................................................... 42 (hypothalamic-pituitary-adrenal axis) -ה בציר גנים 2.3

 41 ........................................................................................................................ ואינסולין גלוקוז. 2.4

 10 ............................................................ אדיפונקטין -אנרגטי וליזםומטב שומן תאי של הומאוסטזיס 2.1

2.2 Transcription factor 7-like-2 (TCF7L2) ...................................................................................... 10 

2.2  fat mass and obesity associated gene (FTO) ........................................................................... 13 

 11 ....................................................................................................................... המחקר מטרות

 11 ...................................................................................................................................שיטות

 13 ........................................................................................................................... המחקר אוכלוסיית. 3

 JPS   Jerusalem Perinatal Study.............................................................................. 14))-ה קוהורט 3.3

 11 .......................................................................................................... המחקר אוכלוסיית בחירת 3.4

 12 ....................................................................................................................... המשתתפים גיוס 3.1

 23 ................................................................................................................................. גנטיות שיטות. 4



17 

 

 tagSNPs ................................................................................................... 23 -ו SNPs, גנים בחירת 4.3

 21 ........................................................................................................................ גנוטיפים קביעת 4.4

 21 ................................................................................................ וינברג-הרדי שוויון הנחת בדיקת  4.1

 22 ........................................................................................................................... גנטיים ציונים  4.2

 22 ........................................................................................................................... המשתנים הגדרת. 1

 22 ............................................................................................................. כללי -המשתנים הגדרת 1.3

 21 ............................................................................................................................ ההורי המקור 1.4

 29 ..................................................................................... רהמחק השערות לבחינת סטטיסטיות שיטות. 2

 29 .................................................................................................. להשמנה ל”מ בין הקשר בדיקת 2.3

 22 ............................................................................. התוצאה למשתני הגנוטיפ בין הקשרים בדיקת 2.4

 20 ............................................................................................................. נוספים מתודולוגיים נושאים.  2

 20 .................................................................................................... פליאוטרופיה מול תיווך בדיקת 2.3

 23 ....................................................................................................................... אוכלוסייתי ריבוד 2.4

 29 ............................................................................................................. מרובות להשוואות תיקון 2.1

 22 ................................................................................................. וטרנספורמציה התפלגות בחינת 2.2

 06 ........................................................................................................................ התוצאות פרק

 10 ........................................................................................................................... המחקר אוכלוסיית. 3

 10 ................................................................................. משתתפים-ולא משתתפים מאפייני השוואת 3.3

 10 ......................................................................................................... המחקר אוכלוסיית מאפייני 3.4

 14 ....................................................................................................... ההשמנה מדדי בין קורלציות 3.1

 11 ....................................................................... להשמנה רחמית-התוך ביבהוהס ל”מ בין הקשר בחינת. 4

 11 ............................................................................................................................ מקדים ניתוח 4.3

 12 ................................................................................ המחקר באוכלוסיית להשמנה ל”מ בין הקשר 4.4

 11 .................................................................................רחמית-התוך הסביבה את המייצגים גורמים 4.1

 12 ........................................................................................... ולהשמנה ל”למ הצאצא גנוטיפ בין הקשר. 1

 SNPs ............................................................................................................................ 12-ה אפיון 1.3



18 

 

 SNP by SNP .............................................................................................. 11 גישת: גנטיים קשרים 1.4

 93 ............................................................................................................. גנטי ציון: גנטיים קשרים 1.1

 91 .................................................................................................................משוערים מנגנונים בחינת. 2

 91 .............................................................................................................. תיווך מול פליאוטרופיה 2.3

2.4 Propensity score ..................................................................................................................... 92 

 20 ............................................................................................. הצאצא לפנוטיפ האם גנוטיפ בין הקשר. 2

 SNP by SNP .............................................................................................. 20 גישת :גנטיים קשרים 2.3

 24 ..................................................................................................... ההורי המקור של אפקט בחינת. 1

1.3 BMI   24 ............................................................................................................................ הצאצא 

 21 ........................................................................................................................... הצאצא משקל 1.4

 22 ......................................................................................................................... המתניים היקף  1.1

 22 ...........................................................................................................ירכיים-מתניים היקף יחס. 1.2

 21 .............................................................................................................................. השומן אחוז 1.2

 22 .............................................................................................................................. לידה משקל 1.1

 91 .......................................................................................................................................דיון

 21 .............................................................................................................................. הממצאים סיכום. 3

 10 ................................................................................................................... להשמנה ל”מ בין הקשר. 4

1 .IGF1 & IGF2 .................................................................................................................................. 10 

4.4  IGF1 & IGF2 10 .................................................................................................................... ל”ומ 

4.1 IGF1 & IGF2 11 ................................................................................................................ והשמנה 

1 .   INS ............................................................................................................................................. 11 

2 .ADIPOR2 ....................................................................................................................................... 19 

2 .TCF7L2 .......................................................................................................................................... 12 

1 .NPY 300 ................................................................................................................................ וקולטניו 

 303 ................................................................................................................................ גנטיים ציונים. 9

 303 ................................................................................................................................. גנטי ציון 9.3



19 

 

9.4 Propensity score ................................................................................................................... 304 

 302 .................................................................................................................. תיווך מול פליאוטרופיה. 2

 301 ..............................................................לעתיד ומבט מגבלות, מורכבות: ההורי המקור אפקט בחינת. 1

 301 ............................................................................................................. המחקר ומגבלות יתרונות. 30

 301 ................................................................................................................. וחדשנות שיטתיות 30.3

 330 ................................................................................................................. המחקר אוכלוסיית 30.4

 333 ................................................. המיטוכונדריאלי האנרגטי למטבוליזם הקשורים גנים הכללת-אי  10.3

 333 ......................................................................................................................................... סיכום. 33

 112..........................................................................................................................ביבליוגרפיה

 121................................................................................................................................ נספחים

 341 ............................................................................ בעבודה שנכללו הגנטיים הוריאנטים תיאור: 'א נספח

 314 ............................................................ הצאצא גנוטיפ - SNP by SNP בגישת מניתוח תוצאות: 3'ב נספח

 323 ............................................................... האם גנוטיפ - SNP by SNP בגישת מניתוח תוצאות: 4'ב נספח

 

 
 מבוא

 מגמות והשלכות: השמנה. 1

כהצטברות שומן גוף עודף במידה העשויה להסב ( obesity)דיר השמנת יתר ארגון הבריאות העולמי מג

הערכת הארגון הינה כי מספרם של מבוגרים בעלי עודף משקל עומד על למעלה ממיליארד . נזק בריאותי

ועימה בעיות , גם בקרב ילדים הולכת וגוברת תופעת ההשמנה. ונמצא במגמת עלייה מתמדת, וחצי

, ביניהן מחלות לב ושבץ, סיכון למחלות כרוניות רבות םגור המהווהשמנת יתר , כך.  1בריאותיות רבות

, סרטן השד)וסוגי סרטן מסוימים ( בייחוד אוסטאופורוזיס)הפרעות במערכת השרירים והשלד , סכרת

הצטברות עודף רקמת )השמנה מרכזית . 3כמו גם לתמותה מוקדמת, ,32 (המעי הגס וסרטן אנדומטריאלי

, הכולל גם  דיסליפידמיה, (ט"סמ)הינה אחד המאפיינים של הסינדרום המטבולי הטרשתי ( נישומן בט

 .2וכן למחלות לב וכלי דם 4סינדרום זה מהווה גורם סיכון לסוכרת מסוג . לחץ דם ותנגודת לאינסולין-יתר
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 להשמנה ל”מהקשר בין .  2

בהמשך החיים ומצאו על  Body Mass Index (BMI) -ל ל”ממחקרי מעקב שונים תיארו את הקשר שבין 

גבוה לבין סיכון מוגבר להשמנה בהמשך  ל”מקיים קשר בין , כלומר". J"פי רוב קשר ישר או קשר בצורת 

בהשוואה לבעלי , נמוך ל”מוכן נמצא בחלק מהמחקרים גם עודף סיכון להשמנה בקרב בעלי , 2 6,החיים

 .  7,8,9בטווח המוגדר כנורמלי ל”מ

 Okenו- Gillman פ רוב"ע, מבחינים בין הקשר הישר, בהתייחסותם למקורות העובריים להשמנה 

תנגודת , להשמנה מרכזית ל”מלבין הקשר ההפוך שבין , בהמשך החיים BMIעם  ל”משל , המחקרים

והשמנה בגיל  ל”מוחבריו הצביעו על מורכבותו של הקשר שבין  Wellsגם  .2לאינסולין והסנדרום המטבולי

עם מסת השומן בהמשך החיים אינו עקבי במחקרים  ל”ממסקירתם עולה כי כיוון הקשר של . 10המבוגר

או חוסר 14,15 בעוד שאחרים מתארים קשר הפוך, 11-13חלק מן המחקרים מתארים קשר ישר. השונים

לבין השמנה כסמן סיכון למחלות לב וכלי דם נמצא עקבי דווקא  ל”מהקשר שבין , לעומת זאת. 15,16קשר

או )הנמדד כיחס היקף המותן להיקף הירכיים , ט"אחד ממאפייני הסמ, כל הקשור להשמנה מרכזיתב

מחקרים רבים מהעשור האחרון הראו קשר הפוך מובהק בין (. Sub-scapular- tricepsכיחס קפלי שומן 

 . 17,18 ,14,15להשמנה מרכזית ל”מ

להשמנה  ל”מים להסביר את הקשר שבין העשוי, יש להזכיר את תפקידם האפשרי של משתנים מבלבלים

העוקב אחר , מחקר שנעשה במסגרת קוהורט הילודה הבריטי. ובראשם השמנת ההורים, בהמשך החיים

בבגרות נעלם לאחר תיקון  BMI-ל ל”מבבריטניה מצא כי הקשר שנצפה בין  3122מילידי שנת  10,683

וחבריו הצביעו על  Rogers NI, כך למשל. קיימים בספרות גם ממצאים אחרים, עם זאת .7למשקל האם

גם לאחר תיקון לשורה של משתנים נוספים ובכללם , 9כאחד מגורמי הסיכון להשמנת יתר בגיל  ל”מ

וכן משתנים התנהגותיים ,  catch-up growth,  השמנה בשנתיים הראשונות לחיים, השמנת ההורים

 .31כצפייה ממושכת בטלוויזיה ומיעוט שינה

וכי אין , שונה עבור מדדי ההשמנה השונים, להשמנה הינו קשר מורכב ל”מאה כי הקשר בין נר, לסיכום

. כיום הסכמה גורפת בספרות המקצועית באשר לצורת הקשר ולקיומו באופן בלתי תלוי במשתנים נוספים
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מתגייסים  10,429נעשתה בעבודה זו על סמך נתוניהם של  BMI-ל ל”מבחינה מקדימה של הקשר בין 

 .האם טרם ההיריון BMI-נותר מובהק גם לאחר תיקון ל 39בגיל  BMI-ל ל”ממצא כי הקשר הישר בין ונ

 מנגנונים בבסיס הקשר. 1

 .2,40תקופת החיים העובריים זוהתה זה מכבר כתקופת מפתח להתפתחותה של השמנה בהמשך החייים

הינם מורכבים , (לל זה השמנהובכ)ט בהמשך החיים "רחמית לסמ-המנגנונים הקושרים בין הגדילה התוך

 .43כמו גם היבטים גנטים, אימהיים ועוברים, וכוללים היבטים סביבתיים, ומולטיפקטוריאליים

 (הפנוטיפ החסכני)תיאוריית המקור העוברי  1.1

-הועלתה לפני קרוב ל ,Barker hypothesisהמכונה גם , תיאוריית המקור העוברי לתחלואה במבוגרים

מחקר אקולוגי אשר , הראשון: לממצאיהם של שני מחקרים אפידמיולוגים עיקרייםבהמשך , שנה 42

לשיעורי תמותה ממחלת לב איסכמית בשנים  3143-42הראה קשר בין שיעורי תמותת תינוקות בשנים 

44נים באנגליה וויילסובאזורים הש 3112-92
והעלה את הסברה כי קיים קשר בין התנאים הסביבתיים , 

המחקר השני בחן  .לבין הסיכון לתמותה ממחלת לב שנים מאוחר יותר, שסביב הלידה ששררו בתקופה

 ממחוז  3133-3110גברים ילידי  2122בקרב קוהורט של , את ההשערה ברמה האינדיווידואלית

Hertfordshire 41נמוך לסיכון מוגבר לתמותה ממחלת לב איסכמית בבגרות ל”מומצא קשר בין , באנגליה .

את תיאוריית המקור העוברי  David J Barker ובראשם , צאים אלה העלו החוקריםבהמשך לממ

במקרים בהם אספקת חומרי המזון במהלך החיים העובריים הינה , לפיה.  לתחלואה כרונית בגיל המבוגר

מסתגל העובר למצב נתון זה באמצעות ביצוע שינויים פיזיולוגיים ומטבוליים אשר ילוו אותו גם , מוגבלת

כגון מחלות לב , שינויים אלו עשויים להיות המקור לתחלואה כרונית בהמשך החיים. מהלך חייו הבוגריםב

-י גלוקמן והנסון ב"רעיון חשוב בהקשר זה הועלה כהרחבה של תיאוריית המקור העוברי ע .42-41וכלי דם

התאמות פיזיולוגיות מתבצעות ( נטליים-ובתחילת החיים הפוסט)וגורס כי במהלך החיים העובריים  4002

בין הצפוי למצוי במישור זה היא  אי התאמהוכי , ומטבוליות בהתאם לתנאים הצפויים מבחינה תזונתית

 ל”מגורם נוסף המשחק תפקיד בקשר שבין , בהמשך לכך. 28 ,27אשר מובילה להגברת הסיכון לתחלואה

ונים מצביעות על כך כי קצב גדילה עדויות ממחקרים ש. ותחלואה כרונית בגיל המבוגר הינו קצב הגדילה
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לסינדרום המטבולי , מהווה גורם סיכון למחלות לב, ובייחוד בפעוטות שנולדו קטנים יחסית, מואץ

 .29ולרכיביו

. ותיאוריית המקור העוברי התפתחה והורחבה, בשנים האחרונות קיימת פעילות מחקרית ענפה בתחום

המתייחס למקורות , .developmental origins of health and disease (DOHaD)טבוע המונח , כיום

על רקע זה תבחן . של בריאות וחולי בהמשך החיים( ובכללם ההתפתחות העוברית)ההתפתחותיים 

ט "אחד מרכיביו של הסמ, להשמנה רחמית-גדילה תוךהעבודה  הנוכחית היבטים מסוימים של הקשר בין 

 .וגורם סיכון משמעותי למחלות לב

 ערה הגנטיתההש 1.2

ט  באמצעות "לבין סיכון מוגבר להתפתחות סמ נמוך ל”מזו מסבירה את הקשר הנצפה בין השערה 

 :משתי נקודות מבט אפשרויות, גורמים גנטיים

את תיאוריית הגנוטיפ החסכני  James Neelהציע  3114כבר בשנת  – תיאוריית הגנוטיפ החסכני .1

תיאוריה זו גורסת כי  גנים אשר . 41הסוכרת באותה עת כהסבר אפשרי לשכיחותה הגבוהה של מחלת

 Thrifty"גנים אשר קיבלו את הכינוי )הותאמו לאורך האבולוציה להתמודדות עם זמנים של חוסר תזונתי 

genes)" ,הופכים מזיקים בזמנים של שפע מתמיד ואחראים להתפתחות מחלות כרוניות בגיל המבוגר .

היא האחראית לעודף הסיכון , כגון תזונה, לבין משתנים סביבתיים האינטראקציה בין גנים, כלומר

 4תימוכין לכך נמצאו במחקרים תצפיתיים אשר מצאו שכיחות גבוהה במיוחד של סכרת מסוג . 10לתחלואה

כגון יהודים ממוצא , באוכלוסיות אשר עברו שינויים דרסטיים באורח החיים שלהן תוך פרק זמן קצר

ב ומהגרים ממדינות "אינדיאנים בארה, ינים באוסטרליה'האבוריג, החיים בישראל 14ואתיופי 13תימני

כחלק מהתכנות  נמוך ל”מעשויים להוביל ל" thrifty genes"אותם . 11מתפתחות שונות למדינות המערב

, ובשילוב עם סביבה של שפע תזונתי בילדות ובבגרות, הגנטי להתמודדות עם סביבה תזונתית דלה

 נמוך ל”ממסבירה תיאורייה זו גם את הקשר בין , בכך .ט בכלל"ון מוגבר להשמנה או לסמלהוביל לסיכ

 .ט באוכלוסיות אלו"לסמ
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פ רוב "תחום המחקר העוסק במקור ההתפתחותי לבריאות וחולי מתמקד ע -שונות גנטית באוכלוסיה. 4

מעטים המחקרים . כפי שעולה מסקירת המנגנונים לעיל, בפרמטרים של הסביבה העוברית והאימהית

את הקשר בין התפתחות העובר , ולו באופן חלקי, העוסקים בשונות גנטית אוכלוסייתית כעשויה להסביר

לידי , או לחילופין, אופטימאלי-שונות גנטית עשויה להוביל לידי ביטוי תת. לבריאות וחולי בהמשך החיים

 Andrewהציע  3111בשנת .  פיזיולוגיות אשר לעתים הינם בעלי השלכות, ביטוי מוגבר של גנים מסוימים

Hattersley את ה-fetal insulin hypothesis , תיאוריה לפיה גנים שונים קשורים מחד להתפתחות

עשויים להסב את פעולתם למערכות , ואילו החל משלב מסוים בהתפתחות האדם, בתחילת החיים

הן הבדלים , בהתפתחות העוברית שונות גנטית ספציפית עשויה להסביר הן הבדלים, כך. אחרות

בלתי , באמצעות אפקט פליאוטרופי, כגון סוכרת או השמנה, במאפיינים פיזיולוגיים שונים בהמשך החיים

אך נודע לו גם , רחמית-אשר תפקידו העיקרי הינו בגדילה התוך IGF-1דוגמה לכך הינו החלבון . תלוי

אחרת הינה השפעה של הגנוטיפ על הגדילה  אפשרות. 34תפקיד במטבוליזם הגלוקוז בהמשך החיים

האפקט הגנטי מתווך , כלומר, בעלת אפקט על בריאות וחולי בהמשך החיים, אשר בתורה, רחמית-התוך

באמצעות השפעת , עשויה שונות גנטית הורית לעמוד בבסיס הקשר, כמו כן. רחמית-י הגדילה התוך"ע

. 35אשר משפיעה על התפתחות העובר וגדילתו, רחמית-ווריאציה גנטית אימהית על הסביבה התוך

לבין מאפיינים שונים  ל”מהשונות הגנטית באוכלוסייה עשויה לפיכך להסביר את הקשר הנצפה בין 

ללא תלות בתנאים , וככלל, גם באוכלוסיות שלא נחשפו לתנאי מחסור או עקה, כגון השמנה, בבגרות

 .הסביבתיים

 ריתכסמן של ההתפתחות העוב ל”מהשימוש ב

 ל”מיש לציין כי השימוש ב. סמן של ההתפתחות העוברית ל”מבמרבית המחקרים בתחום זה משמש 

לא מביא בחשבון את פוטנציאל הגדילה של , גם אם משולב עם שבוע ההיריון בעת הלידה, לצורך זה

וד בע, יתאופטימל-יהווה עבור יילוד אחד סמן להתפתחות עוברית תת נמוך ל”מייתכן כי , כלומר. היילוד

משמש סמן בלבד ואינו מודד  ל”מ. בדיוק הינו מיצוי מלא של פוטנציאל הגדילה ל”מאותו , שביילוד אחר

העושה שימוש , בניגוד למעקב אחר התפתחות העובר, זאת. באופן ישיר את התפתחות העובר וגדילתו
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שתיעוד מפורט זה  אלא. במדידות המבוססות על אולטרסאונד ובעקומות גדילה על בסיס מדידות אלו

לרוב אינו זמין , וככלל, של ההתפתחות העוברית אינו קיים במאגר הנתונים עליו תתבסס עבודה זו

 .הסמן הזמין האינפורמטיבי ביותר ל”מבמקרים אלו נותר . במחקרים אוכלוסייתיים

 ולהשמנה ל”מחקר הבסיס הגנטי ל. 4

 ל”מלהבסיס הגנטי  4.1

קשר ישר בין משקלי הלידה של ההורים )ים משפחתיים במשקלי לידה מחקרים שונים הצביעו על קשר

כמו גם במשתנים אחרים המשמשים סמן של ההתפתחות , 37 -36(או בין אחים, לאלו של צאצאיהם

באמצעות קישור מאגר , מחקר קוהורט שנערך בשוודיה בחן. 38-39כגון אורך היילוד והיקף הראש, העוברית

משקלי לידה וכן את אורכם בלידה של צאצאי , ת תאומים עם רשם הלידות הארצינתונים אוכלוסייתי אודו

מחקר זה הבחין בין תאומות מונוזיגוטיות לדיזיגוטיות וכך העריך . נשים ושל צאצאי אחיותיהן התאומות

הממצאים הצביעו על כך כי תורשתיות תכונות אלה נעה בין . ואורך בלידה ל”מאת תורשתיות התכונות 

 300,000-אשר כלל  למעלה מ, 3119-4002ניתוח נתונים מרשם הלידות בנורווגיה בין  .11 20%-ל 42%

, ל”מ)העריך את האפקט הגנטי האימהי וכן את האפקט הגנטי העוברי על מאפייני גודל היילוד , משפחות

י הלידה מסך השונות במשקל 13% מסביריםומצא כי גורמים גנטיים עובריים ( אורך בלידה והיקף ראשו

ברור כיום כי קיימים רכיבים גנטיים , כלומר. 20משונות זו 44%מסבירים וכי גורמים גנטיים אימהיים 

גנים ספציפיים זוהו , כמו כן(. כסמן לגדילתו) ל”מהמשחקים תפקיד בלתי מבוטל בגדילת העובר ובקביעת 

ליזם של סוכר ואינסולין בין הבולטים שבהם גנים הקשורים למטבו, ל”מלאורך השנים כקשורים עם 

,הגן לאינסולין, 41כגלוקוקינאז
-genomeגם מחקרי . Insulin Growth Factors 43-וכן גנים ממשפחת ה 42

wide association  studies (GWAS)  גם  םביניה,  ל”מעם  יםכקשור וריאנטים שוניםמצביעים על

 1אנליזה של -עולה ממטה, ך למשלכ. תוצאות אלו היו עקביות במחקרים השונים םעבורוריאנטים 

, ביניהן. ל”מעם  נטיםוריא 4קשר עקבי של ( n=27,591)מחקרים  31-ורפליקציה ב( n=10,623)מחקרים 

גם עם רמות  יםבו נמצאו קשור יםסמוכ וריאנטיםאשר ,  ADCY5  adenylate cyclase 5בגן  נטוריא

צעות גישה מחקרית זו מתווספים תימוכין עדכניים גם באמ, כלומר .22 4גלוקוז ועם הסיכון לסוכרת מסוג 
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אחד , 4הן לכך כי קיים בסיס גנטי לקשר שבין התפתחות העובר וסוכרת מסוג , ל”מלהן לבסיס הגנטי 

 .בהמשך החיים, ט"מרכיבי הסמ

 הבסיס הגנטי להשמנה. 4.2

נצפים , ראשית. גם בנושא ההשמנה ישנן עדויות רבות לבסיס גנטי של התכונה, בדומה לאמור לעיל

להשמנת יתר בקרב אחים לאדם  9לפי  1עם יחס סיכונים הנע בין פי , צברים משפחתיים של השמנה

, על ידי מחקרי תאומים, מוערכת תורשתיות ההשמנה, כמו כן .45בהשוואה לאחרים, הסובל מהשמנת יתר

פורסמה  4001בשנת  .21-23הן עבור מדדי השמנה נוספים, BMI-הן עבור מדד ה,  46-48אחוזים 90 -בכ

 The 2005, בסדרת סקירות אשר בחנו את העדויות לבסיס הגנטי להשמנה( עד כה)הסקירה האחרונה 

Human Obesity Gene Map update .עבודות מחקר שפורסמו עד  3,300 -סקירה זו בחנה למעלה מ

הן , ח"ודלים של בעהן במ, ועסקו בקשר שבין סמנים גנטיים שונים למדדי השמנה 4002אוקטובר 

י "גנים אשר הודגמו ע 422הסקירה זיהתה בספרות . GWAS-במחקרי קשר בגישת הגנים המועמדים וה

וריאנטים גנטיים   20אדם -י מחקרים בבני"כמו כן זוהו ע. ח כקשורים עם השמנה"מחקרים במודלים של בע

גנים  13על פני , יםנוספטים וריאנ 420-וכן כ, להשמנה כחלק מסינדרומים גנטיים שונים יםהקשור

י "ע, גנים כקשורים עם השמנה 44אומתו עד לאותה עת  מהם. כקשורות עם השמנה לא סינדרומית

 . 52חמישה מחקרים או יותר

Blakemore  ו-  Froguelאת מקומם של , מציינים בסקירתם אודות העדויות לבסיס הגנטי להשמנה

בזיהוי תפקידם של אזורים על פני הגנום , ן והשמנת יתרסינדרומים הכוללים בעיה בוויסות התיאבו

, וויליי-בין הדוגמאות הבולטות מצוי סינדרום פרדר. ובהמשך בזיהוי תפקידם של גנים ספציפיים בהשמנה

מוביל לבעיה בוויסות התיאבון ולחיפוש מזון  32בו חוסר בעותק האבהי של הזרוע הארוכה בכרומוזום 

למידה וסימנים מורפולוגיים אופיינייםיחד עם קשיי , אובססיבי
53
מחקרים שונים בוחנים אזור גנטי זה  .

. במטרה לצמצם את החיפוש ולאתר בתוכו מוטציות נקודתיות האחראיות להיבטיו השונים של הסינדרום

קשור עם וויסות התיאבון, באמצעות מודל עכבר, נמצא SNORD116 רכיב ספציפי הקרוי , כך למשל
54

  .

לכל )גנים  34סינדרום סיליופתי המערב , בידל-נוסף שיש לציין בהקשר זה הינו סינדרום ברדט סינדרום
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וכן אינטראקציה ביניהם( הפחות
55

אנומליה כלייתית וחסך , נזק לרטינה, ומתבטא בין היתר בהשמנת יתר, 

קולרי העשוי לעמוד מחקר אודות החלבונים הנפגעים במקרים אלו הוביל לזיהוי של מנגנון מול. 56קוגניטיבי

לתופעת חוסר וויסות , אברון תאי המעורב בחישה ובהעברת אותות, בבסיס הקשר שבין פגיעה בסיליה

סינדרומים גנטיים הכוללים בין הפנוטיפים האופייניים להם . 57כפי שנצפו בסינדרום זה, התיאבון וההשמנה

אך יכולים לבטא רק היבטים , האומנם מאירים היבטים מסוימים של הבסיס הגנטי להשמנ, השמנה

-לאההכרה בתפקידם של גנים ספציפיים כאחראים להשמנה .  מוגבלים שלו ברמה האוכלוסייתית

את האפקט , באמצעות מודל עכבר, אשר הראתה, סינדרומית ראשיתה בשיבוט הגן ללפטין ולקולטניו

, בגן ללפטין ולקולטניו אומנם נדירותמוטציות . 58המכריע של גנים אלו על וויסות התיאבון ועל השמנת יתר

השייך   melanocortin-4 receptorובראשן מוטציה בגן , אך קיימות גם מוטציות שכיחות יותר בהקשר זה

 1%-אחוזים מהשמנת היתר במבוגרים ועד ל 4-האחראית לכ, מלנוקורטין בהיפותלמוס-למסלול הלפטין

60,59ממקרי השמנת היתר החמורה בילדים
. 

קיצוניים וההשמנה בה חקר מקרי ההשמנה ה, כור כי השמנה הינה תכונה מולטיפקטוריאליתיש לז

ם הגורמים אך מהווה רק טיפה בי, רבות להבנת הבסיס הגנטי של התכונה םתוראומנם הסינדרומית 

מחקרים רבים נקטו בגישה של גנים מועמדים לזיהוי גנים הקשורים עם השמנה  .העומדים בבסיס התכונה

אם כי רק חלק מהגנים שזוהו אומתו על ידי מספר , (ולא רק במקריה הקיצוניים, גם כתכונה רציפה)ל ככל

וכן , שהוזכר גם בהקשר של השמנת יתר melanocortin-4 receptorבין הבולטים שבהם . מחקרים

לטני גם גנים לקו .TNFα13-רזיסטין ו, אדיפונקטין, כדוגמת לפטין, אדיפוקינים שונים וקולטניהם

 . 13,14וכן קולטני קנבינואידים זוהו ואומתו כקשורים לאכילה ולהשמנה, הנוירוטרנסמיטורים דופמין וסרוטונין

ממופים , בגישה זו. (GWAS)הינה , אשר תפסה תאוצה רבה בשנים האחרונות, גישה מחקרית אחרת

על פני ( Single-Nucleotide Polymorphisms, SNPs)אתרים פולימורפיים ( עד מיליוני)מאות אלפי 

 -במקרה זה, ונבחנים הקשרים שבין השונות הגנטית באתרים שנסקרו לבין התכונה הנחקרת, הגנום כולו 

בעוד גישת הגנים המועמדים תוחמת מלכתחילה את המחקר לגנים מוכרים בעלי תפקיד ידוע או . השמנה

כללם אתרים שאין כל מידע ב, לסקור אתרים רבים מאוד GWAS-מאפשרת גישת ה, לפחות משוער
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השימוש בגישה מחקרית  .11וכך לגלות קשרים חדשים עם אתרים גנטיים לא מוכרים, פונקציונאלי אודותם

יתר על . כ רק מיעוט קטן של ממצאים מובהקים"תיקון לאחריו נותר בד, זו מחייב תיקון להשוואות מרובות

ת במחקר ספציפי לא מאומתים על ידי מחקרים מרבית הגנים שנמצאים כקשורים עם התכונה הנחקר, כן

התגלו ואומתו מספר גנים חשובים כקשורים עם השמנה כפי  GWAS-באמצעות גישת ה, עם זאת. נוספים

 fat mass and -וה, insulin-induced gene 2 (INSIG2) 12 -בהם ה, BMI -י מדד ה"שמבוטאת ע

obesity associated gene (FTO)12 ,י מחקרים רבים באוכלוסיות ממוצאים וגילאים "ממצא שאומת ע

 . 11שונים

תוך שימוש בגישות המחקריות , מחקרים רבים בשנים האחרונות בחנו את הבסיס הגנטי להשמנה, לסיכום

מצביעים על תמונה , ויחד עם זאת, ממצאיהם לא מותירים ספק כי קיים בסיס גנטי להשמנה. השונות

כאשר רק חלק קטן מאותן השפעות , גנים רבים ואינטראקציות ביניהםמורכבת בה מעורבים ככל הנראה 

 .ורבות אחרות עדיין נסתרות מעיננו, אחרות בגדר השערה שלא אומתה, גנטיות ידוע כיום

 השמנה בצאצא ואפקט המקור ההורי, גנוטיפ האם 4.1

 : ביניהם, את הקשר בין גנוטיפ האם להשמנה בצאצא ניתן להסביר באמצעות מספר מנגנונים

. גנטית באם משפיעה על מאפייני הסביבה התוך רחמית שונות -השפעה על הסביבה התוך רחמית. 3

, לה אפקט ארוך טווח על מאפייניו הבריאותיים של האדם, משפיעים על התפתחות העובר, בתורם, אלה

 . ובכללם השמנה בבגרות

מורש  נוב יותר על פנוטיפ הילד כאשר היבעל אפקט ר וגנטי כלשה נטווריא -אפקט של המקור ההורי. 4

המופעלים , מוחלשים/ הדבר מרמז על קיומם של מנגנוני ביטוי מוגברים(. או להיפך)מהאם ולא מהאב 

 . נטכתלות במקור ההורי של הווריא

 גנים מועמדים. 5

ת גנים להשמנה בבגרות הינה גיש ל”מהגישה בה נקטתי בעבודה זו לבחינת היבטים גנטיים בקשר שבין 

כי הם קשורים או בעלי בספרות ת לכך יונבחרו גנים השייכים למסלולים מולקולאריים שיש עדו. מועמדים
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ניתן לחלק גנים אלו למספר מסלולים .  הן עם השמנהו, פוטנציאל להיות קשורים הן עם התפתחות העובר

 :ביולוגיים מרכזיים

  HPA (hypothalamic-pituitary-adrenal axis) -גנים בציר ה 5.1

ומהווה רכיב חשוב במערכת , ציר זה הינו מערכת מורכבת של איזון והיוון חוזר בין רכיביו

, כגון תגובות עקה)למערכת זו תפקידים בוויסות ובקרה של תהליכים פיזיולוגיים שונים . הנוירואנדוקרינית

כגון בקרת , עם השמנה ביניהם גם תהליכים הקשורים קשר הדוק, (מצב רוח ותפקוד מערכת החיסון

מנגנון וויסות בין השאר , בציר זה נכלל. וכן מטבוליזם של שומנים וסוכרים, התיאבון והוצאת האנרגיה

, NPY Neuropeptide Y)), (LEP)לפטין : רכיביו המרכזיים של המנגנון הינם. התיאבון והוצאת האנרגיה

: מנגנון זה מבוסס על איזון פעולתם של רכיבים אלו. corticotropin-releasing hormone (CRH)-ו

י ההיפותלמוס ובתגובה מופחת "מאותר ע, י אדיפוציטים בתגובה לרמות שומן גבוהות"המיוצר ע, הלפטין

. קשורות עם צריכה מרובה של מזון ועם רמת פעילות גופנית נמוכה  NPYות גבוהות שלרמ. NPY-ייצור ה

המביא גם כן להפחתת צריכת האנרגיה ולהגברת  CRHפעילות ההיפותלמוס אף מחישה שחרור של 

, בשלבי ההפריה, ללפטין נודעים תפקידים פיזיולוגיים רבים במהלך ההריון, כמו כן. 19,11הוצאתה

נשים בשלבי הריון מתקדמים אף הדגים  22מחקר אשר כלל . 12פתחות העובר ובגדילתובהת, ההשרשה

גנים בציר זה הינם מועמדים , לפיכך. 11ל”מקשר ישר מובהק בין רמות הלפטין בסרום חבל הטבור לבין 

אשר נכללו  HPA-של גנים מציר ה ל”מאו /להלן סקירת עדויות לקשרים עם השמנה ו. טבעיים לעבודה זו

 :עבודה זוב

מחקר אשר בחן את הקשר בין שורה של גנים מועמדים : LEP, LEPR))הגנים ללפטין ולקולטן ללפטין . 1

90ל”מזיגוטים מצא קשר בין סמן בגן ללפטין ו-ודי -למדדים אנתרופומטריים ומטבוליים בקרב תאומים מונו
  .

קשר בין  CARDIA-קר הכך למשל הודגם במח. ידוע כקשור עם השמנה במבוגרים LEP, כמו כן

וקשרים מתונים יותר , אמריקאית-בקרב אוכלוסייה אפרו, ווריאנטים בגן זה לשורה של מדדי השמנה

93הודגמו בקרב אוכלוסייה לבנה ממוצא אירופאי
בגן ללפטין  SNPעדויות נוספות קושרות בין , כמו כן. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corticotropin-releasing_hormone
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94בקרב מתבגרים( והיקף מותניים  BMI)להשמנה 
קולטן ללפטין קיימות עדויות לקשר עם גם עבור הגן ל. 

 .BMI91 -הקשור עם משקל ועם מדד ה LEPRנמצא לאחרונה ווריאנט בגן , כך למשל. השמנה

הגנים בקבוצה זו הינם מועמדים (: NPY1,2,5,6R)וקולטניו  NPY Neuropeptide Y)) -הגנים ל. 2 

של החלבונים להם הם מקודדים  כמתבקש מתפקידם הפיזיולוגי, מתאימים לבחינת קשרים עם השמנה

רמת תימוכין נוספת להתאמתם מתקבלת . כפי שצוין לעיל, במנגנון וויסות התיאבון והוצאת האנרגיה

מחקרי תאחיזה , כמו כן. 92ממחקרים אשר הראו השמנת יתר קיצונית במצבים של פגיעה ברכיבי קבוצה זו

גם אם לא ניתן היה , להשמנה NPY5R-ו NPY ,NPY1R ,NPY2Rשונים הדגימו את תרומתם של 

אשר  NPY2Rבולט ביניהם הגן . 52,92-99בשלב זה לאמת את כל הממצאים באוכלוסיות ומחקרים שונים

 .92-20שלו ומדדי השמנה נמצאו באופן עקבי במחקרים שונים וריאנטים קשרים בין 

3 .CRH- ההורמון לו מקודד גן זה , corticotropin releasing hormoneחרר מההיפותלמוס משו

 adrenocorticotropic hormone ACTHומוביל לשחרור , תפישת איום או אתגר, בתגובה לסטרס

גלוקוקורטיקואידים  .23מהאדרנל קורטקס( קורטיזול)לשחרור גלוקוקורטיקואידים , ובהמשך לכך

ן לאור ה, הן לאור תפקידם במטבוליזם של סוכרים ושומנים, רלוונטיים ביותר בהקשר להשמנה

, כמו כן. 82רתכאשר שחרור מוגבר של קורטיזול קשור עם צריכת מזון מוגב, השפעתם על צריכת המזון

עם התגובתיות  יםנמצאו קשורCRH (CRH, CRHR1, CRHBP )-במערכת הוריאנטים גנטיים

 .83לקורטיזול

 גלוקוז ואינסולין. 5.2

אחד ההסברים . על רכיביו השונים IGFוכן ( RETN)רזיסטין , (INS)בקבוצה זו נכלל הגן לאינסולין 

בשל )להשמנה הינו השפעותיה של תזונה מוגבלת במהלך החיים העובריים  ל”מהמובילים לקשר שבין 

השפעות אלה כוללות הגברת ייצור . על מטבוליזם הגלוקוז והאינסולין( גורמים סביבתיים או גנטיים

ובשילוב עם גורמי סיכון סביבתיים מובילות , (נסוליןהתפתחות תנגודת לאי, ולאורך החיים)האינסולין 

חיים מצאו כי צאצאים אשר אימותיהם ניזונו -מחקרים בבעלי.  84-86ולהשמנה 4להופעתה של סכרת מסוג 

נטו , וכמו כן, מדיאטה מוגבלת בשלבי ההיריון המאוחרים נטו לפתח יותר רקמת שומן בהמשך חייהם



31 

 

אך לא ברקמות , זו לוותה בשינוי ביכולת קליטת הגלוקוז ברקמת השומןתופעה . לפתח תנגודת לאינסולין

ההשערה המובילה הינה כי תזונת האם במהלך ההיריון השפיעה על ביטוי הקולטנים לאינסולין . אחרות

 ל”מעם  INSבגן וריאנטים הדגימו את הקשר שבין שונים מחקרים  ,כמו כן. 87ברקמת השומן של  הצאצא

 variable number of tandem repeat (VNTR) -שונות ב. 24,22ים לגדילה תוך רחמיתועם מדדים נוספ

כמו גם עם , 21ל”מידועה כקשורה עם , IGF2הן את הגן , אשר מווסת הן את הגן לאינסולין, בגן לאינסולין

 עצמו הראו קשרים חזקים עם מדדי השמנה כמו גם עם IGF2גם ווריאנטים בגן  .10-14השמנה בילדות

פוליפפטיד בעל תפקיד מרכזי למקודד  , Insulin-like growth factor 1( IGF-1)הגן  .11הפרופיל המטבולי

-בגן זה אף נמצא קשור עם רמות גלוקוז בצום ותנגודת לאינסולין במטה נטווריא . 12בתהליכי גדילה

 .GWAS 12אנליזה של מחקרי 

 אדיפונקטין -הומאוסטזיס של תאי שומן ומטבוליזם אנרגטי 5.1 

בכללם תהליכים נוגדי , מעורב בתהליכים מטבוליים והורמונאליים, המיוצר ברקמת השומן, אדיפוקין זה

ועם   רמות נמוכות של אדיפונקטין נקשרו עם סוכרת. 11דלקתיים-ייצור אינסולין ותהליכים אנטי, טרשת

ן בסרום הינו מנגנון מורכב המושפע וויסות רמות האדיפונקטי .19-11כמו גם עם השמנה, מחלות לב וכלי דם

נמצא כי רמותיו מושפעות מביטויים , כמו כן. cAMP-גלוקוקורטיקואידים ו, TNFα, IGF1מרכיבים ביניהם 

300של גנים רגולטורים
מחקרים רבים עמדו . 303אשר מופו לאזורים שונים על פני הגנום באוכלוסיות שונות, 

 ,ADIPOQ)לאדיפונקטין והגנים לקולטניו  בגן יםספציפיוריאנטים על הקשר שבין 

ADIPOR1,ADIPOR2 )304אסיאתית, 303באוכלוסייה אירופאית, עם השמנה
 301אמריקאית-אפרו, 

דבר ההופך אותם למועמדים  302,301ל”מבגנים אלו נמצאו קשורות עם וריאנטים , בנוסף. 302ואינדיאנית

 .מתבקשים בעבודה הנוכחית

5.4 Transcription factor 7-like-2 (TCF7L2)  

ומתווך את , מקודד לרצפטור גרעיני לבטא קטנין Transcription factor 7-like 2פקטור השעתוק 

וההשערה , 4נמצא קשור להימצאות סוכרת מסוג  TCF7L2הגן . Wntמערכת ממסר האותות במסלול 

ויה של אינסולין מתאי נובע מהשפעתו על הפרשה לק 4סוכרת מסוג  בינו לביןהינה כי הקשר שנצפה 
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107בטא בלבלב
עם תנגודת  יםקשור נמצאו TCF7L2בגן וריאנטים  כאשר, לממצא זה תימוכין רבים. 

 קיימים ממצאים המצביעים על קשר בין, בנוסף. GWAS 302אנליזה של מחקרי -במטהלאינסולין אף 

TCF7L2 301ל”מו
 .אשר הופכים גן זה למועמד מתבקש בעבודה הנוכחית, 

5.5  fat mass and obesity associated gene (FTO)  

שהוזכר כבר כאחד הגנים שהתגלו כקשורים עם השמנה במחקרי , FTOגן נוסף שנבחן בעבודה זו הינו 

GWAS ,וריאנטים מחקר עדכני אשר בחן את הקשר בין , כך למשל. י מחקרים רבים"ממצא אשר אומת ע

 BMI-על קשר חזק בין מספר וריאציות בגן זה למדד ה בגילאים שונים הצביע BMI-בגן זה למדד ה

בקשר עם , בגן לוריאנטים ל”מנמצאה עדות לאינטראקציה בין , כמו כן. בבגרות ולשינויים בו לאורך השנים

BMI 330בבגרות.  

 מטרות המחקר

  .לבין מדדי השמנה בבגרות ל”מלבחון האם שונות גנטית מסבירה את הקשר שבין . 1

או שהינו , ל”מאם הקשר שבין שונות גנטית למדדי השמנה בבגרות מתווך על ידי לבחון ה. א1

 . הן על השמנה, ל”מהמשפיע בנפרד הן על , בעל אפקט בלתי תלוי, כלומר. פליאוטרופי

 לבחון האם קיים קשר בין שונות גנטית אימהית למדדי השמנה של הצאצא בבגרות. 2

דהיינו דרך השפעה גנטית אמהית על הסביבה , ננה מורשתולבחון האם השפעתה מורשת או שאי, .א2

 .התוך רחמית

 שיטות
 
 אוכלוסיית המחקר. 1

-צאצאים ואמותיהם מקוהורט ה 3421המחקר מבוסס על מאגר נתונים ארכיוניים ועל גיוס ובדיקת  

JPS .תקציר מהלך איסוף הנתונים לקוהורט ה-JPS  3בתרשים לאורך השנים מוצג: 
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 JPS   Jerusalem Perinatal Study))-קוהורט ה 1.1

, מאגר הנתונים הארכיוני עליו מבוסס המחקר הינו מאגר ייחודי ועשיר: 0JPS–76 -1964-קוהורט ה. 3

הדסה הר , הדסה עין כרם)החולים במערב ירושלים -המכיל רישום של כלל הלידות אשר אירעו בבתי

עבור כל לידה . יילודים 92,408וכולל  3112-91בשנים ( משגב לדך וביקור חולים ,שערי צדק, הצופים

דמוגרפי -נאסף מידע סוציו, כמו כן. וכן מידע אודות ריבוי עוברים ולידות מת, מין היילוד, ל”מנרשם 

ארץ לידה וארצות , שנת עליה, עיסוק האב, מספר שנות השכלה, גיל בעת לידת הילד)אודות ההורים 

נסקרו התיקים הרפואיים של , בהמשך(. דה של הוריהם וכן מיקוד לצורך הערכת איזור המגוריםהלי

כגון ניתוח קיסרי ולידה )ולידה ( כגון רעלת הריון וסוכרת הריונית)היולדות ונרשמו סיבוכי הריון 

דות רישומי משרד הבריאות ותעו, טיפות חלב, ביניהם מחלקות ילדים)ממספר מקורות (.  מכשירנית

הזיהוי נעשה באמצעות מספר תעודת . התקבל מידע אודות מומים מולדים ותמותת תינוקות( פטירה

 גבוה ל”מב 9.0%-ו( גרם 4200<)נמוך  ל”ממהיילודים נולדו ב 1.1%. הזהות של היילוד והיולדת

 (.גרם 2000≥)

נוספים לגבי נאספו פרטי מידע  91-3192ילידי השנים  17,003עבור : 91-3192קוהורט -תת. 4

תקופת ההיריון והלידה והרגלי חיים של האם והאב באמצעות ראיונות אישיים שנערכו עם היולדות 

נרשמו היסטוריה מילדותית . י האחיות במחלקות היולדות"ע, ח לאחר הלידה"בעת שהייתן בביה

עישון , לפניו עישון האם במהלך ההיריון או, תאריך וסת אחרונה, (כדוגמת החשיפה לטיפולי פוריות)

 .ופרטים נוספים, האם בתום ההיריוןמשקל , גובה ומשקל האם טרם ההיריון, האב

JPS-o 
N=42,956 mothers 

N=92,408 offspring 
Demographic 
information, 

pregnancy & labour 

data 

Army data 
N=66,000 offspring  

BMI, BP 

Mortality data 
Mothers: 2,833 

Fathers: 6,454 

Offspring: 3,188 

JPS-1 
1249 pairs 

Mothers-offspring 

1964-76 1981-93 1999-2005 2007-2010 

Time line 
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עם נתוני לשכות הגיוס אפשרה  91-3112הצלבה של כלל קוהורט ילידי : הצלבה עם נתוני הצבא. 1

ולקבל עבורם  מידע אודות , מהנשים 22%-מהגברים ו 24%לאתר בהצלחה את רשומותיהם של 

יש לציין כי מידע זה לא קיים עבור מי שלא עברו את . קל ולחץ דם כפי שנמדדו בלשכת הגיוסמש, גובה

 .מגבלות בריאות קשות או רישום פלילי, תהליך המיון והגיוס מטעמי דת

נעשתה הצלבה של נתוני הקוהורט עם קובץ מרשם  4002בינואר  3-ב: אימות מול מרשם התושבים. 2

עבורם נבדקו . מהילדים( 12.2%) 16,799זוהו  3192-91של ילידי  הקוהורט-עבור תת. התושבים

-ול, מהם נפטרו עד לתאריך זה  1%נמצא כי . שינוי שם המשפחה וכתובת עדכנית, סטטוס החיּות

מהאימהות של קוהורט  12%. מהצאצאים החיים הייתה כתובת רשומה בירושלים או סביבותיה 90%

 . האימהות החיות רשומות כמתגוררות בירושלים או בסביבותיהמ 21.1%-נפטרו ו 1%מהן , זה זוהו

 בחירת אוכלוסיית המחקר 1.2

במחקר המעקב הנוכחי נכללו זוגות של צאצאים ואימותיהם שנדגמו : JPS1 -מדגם מחקר ההמשך. 3

, ומעלה 63שנולדו בשבוע , נדגמו צאצאים מכל טווח משקלי הלידה. 3192-91הקוהורט של ילידי -מתת

, כפי שהיא מופיעה  במשרד הפנים, אשר כתובתם, עובריים בלבד-מהריונות חד, א מומים מולדיםלל

נדגם רק , עבור משפחות בהן יותר מצאצא אחד העונה על תנאים אלו. היא בירושלים או בסביבותיה

טבלה )הוגדרו כמסגרת הדגימה ( 9049)כלל הצאצאים אשר ענו על קריטריונים אלו . אחד הצאצאים

כך שניתן , האם טרם ההיריון BMIוקטגוריות של  ל”מונעשתה דגימה מרובדת לפי קטגוריות , (3' סמ

 422נבחרו כל ,  בפועל. יתר לקצוות משקלי הלידה וכן לצאצאים לאימהות בעלות עודף משקל-משקל

לאימהות כל הצאצאים שנולדו , התקין ל”ממבין בעלי , וכן, הגבוה ל”מבעלי  293כל , הנמוך ל”מבעלי 

תקין שנולדו לאימהות בעלות  ל”ממשני התאים המייצגים צאצאים בעלי . ויותר 49של  BMIבעלות 

BMI  כללה מסגרת הדגימה הראשונית , בסך הכול. צאצאים מכל תא 122נדגמו , (49-נמוך מ)תקין

ספים צאצא נו-נדגמו זוגות אם, בהמשך. 3' כמפורט בטבלה מס, זוגות של צאצאים ואימהות 3203

 . זוגות בסך הכול 4,200עד לכדי דגימת , במטרה להגביר את קצב איסוף הנתונים
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 מסגרת הדגימה: 3טבלה 

Maternal 
BMI 

(Kg/m
2
) 

Birth Weight (g) 

Total 
<2500 

2500- 
3999 

4000+ 

< 25 221 5444 346 6011 

[25,27) 11 492 57 560 

[27,30) 8 263 45 316 

[30+) 4 113 23 140 

Total 244 6312 471 7027 

 

. הזוגות של צאצאים ואימותיהם שהשתתפו במחקר 3421בעבודה זו נכללים כל  -גודל המדגם. 4

ועוצמה  0.02של ( אלפא)גילוי עבור גודל מדגם זה עם טעות מסוג ראשון -חושב הבדל בר, לפיכך

, 21%-ל 30%נעה בין  השונים SNPs-ב( MAF)מאחר ושכיחות האלל הנדיר . 20%סטטיסטית של 

: תוצאים 1עבור , זאת. 20%-ו MAF :30% ,42%אפשרויות של  1החישוב עבור  4' מוצג בטבלה מס

 PSהחישוב בוצע באמצעות התוכנה(. סטיות התקן חושבו במדגם הסופי)והיקף המותניים  BMI, ל”מ

Power and Sample Size Calculations, Version 3.0, January 2009, Copyright © 1997-

2009 by William D. Dupont and Walton D. Plummer.. 

 זוגות 3421גילוי בהינתן גודל מדגם של -חישוב הבדל בר :4טבלה 

  MAF= 10% MAF=25% MAF=50% 

BW, Kg (SD=0.62) 0.312 0.332 0.012 

BMI, Kg/m
2
 (SD=5.2) 3.192 0.121 0.241 

Waist circ., cm (SD=13.4) 1.224 4.221 4.344 

 

גילוי של פחות מיחידה -נצפה לראות עבור גודל המדגם הנתון הבדל בר 42%של  MAFעם , כך למשל

גודל המדגם הנתון מאפשר לגלות הבדלים מובהקים בסדר , כלומרBMI  (0.953 Kg/m2 .)-אחת ב

 .20%בעוצמה של ( או גדול יותר)גודל זה 
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 גיוס המשתתפים 1.1 

ובו , העלון)תהליך גיוס המשתתפים כלל שליחת מכתב פניה ועלון מידע : כללי -גיוס המשתתפים. 3

בהמשך לכך נעשו פניות (. התווסף כשנה לאחר תחילת איסוף הנתונים, ממצאים ראשוניים מהמחקר

עד להבעת  -או לחילופין, טלפוניות אל הנדגמים עד לביצוע ראיון טלפוני ותיאום מועד לבדיקה הגופנית

בכל שלבי התהליך הסתייענו במערכת זימונים ממוחשבת שאפשרה מעקב . שתתף במחקרסירוב לה

 . כמו גם ברמת המדגם כולו, ברמת הפרט, יעיל ונוח אחר תהליך הגיוס

 :תרשים זרימה -תהליך איסוף הנתונים :4תרשים 

 

צעו את מזמנים אשר בי, הצוות כלל דוקטורנטיות ששימשו כמרכזות מחקר: צוות עבודת השדה. 4

אחיות מחקר אשר , מראיינות אשר ערכו את הראיונות הטלפוניים, ההתקשרות הטלפונית עם הנדגמים

וכן עובדי מעבדה אשר ביצעו את , ביצעו את הבדיקות הגופניות ולקיחת הדם במרפאות ובביקורי הבית

שנות  2לאורך מספר אנשי הצוות בכל תחום השתנה . א ובדיקות האינסולין"הפקת הדנ, הפרדת הדמים

אך בשלבים , בהתאם לשינויים בקצב גיוס המשתתפים ולתנודות שונות של כוח האדם, איסוף הנתונים
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הייתה לי . עובדי מעבדה 2-אחיות ו 2-1, מזמנות 1-9, מרכזות 2האינטנסיביים של איסוף הנתונים כלל 

הפרוטוקול ועריכת  בסמוך לסיום גיבוש, 4001ההזדמנות להצטרף למחקר זה לראשונה בנובמבר 

במהלך עבודתי כמרכזת מחקר עסקתי במגוון . עם התחלת תהליך איסוף הנתונים, המחקר המקדים

טיפול לוגיסטי באספקת , גיוס והכשרה של צוות המחקר ובכלל זה, התחומים הנוגעים לעבודת השדה

שאלות ובעיות של מענה ל, ביצוע בקרות, נושאי אדמיניסטרציה וכוח אדם, ציוד המעבדה והבדיקות

בשלב האינטנסיבי ביותר של איסוף הנתונים הוחלט לפצל את תחומי . נבדקים ותיאומים מיוחדים

במסגרת זו קיבלתי . לשם ייעול ושיפור התיאום בעבודת השדה, האחריות השונים בין מרכזות המחקר

, פול בתקלות בואספקת ציוד וטי, אשר כלל תיאום עבודת המעבדה, את האחריות על תחום המעבדה

, כי במסגרת זו למדתי את מטלות עבודת המעבדה, יש לציין. בקרת איכות של בדיקות המעבדה ועוד

, הכשרת הצוות המעבדתי, לצורך גיבוש פרוטוקול העבודה DNA-הפרדות הדמים והפקות ה, קרי

 .המעבדהי עובדי "העבודה השוטפת  בוצעה כאמור ע. הפקוח על העבודה השוטפת ובקרת האיכות

פרטי הזיהוי וההתקשרות של הנדגמים הוזנו למערכת ממוחשבת לצורך  :מערכת זימונים ממוחשבת. 1

המאגר המכיל את פרטי . מעקב ועדכון שוטף של פרטי ההתקשרות וסטטוס ההשתתפות של כל נדגם

, הנדגמים מוגן והגישה אליו התאפשרה רק לעובדי המחקר שקיבלו הכשרה והרשאה מתאימה

בכדי לאפשר עבודה ,  תוכנה זו נבנתה במיוחד לצורך מחקר זה. צעות שם משתמש וסיסמהבאמ

כאשר במערכת , מתואמת ויעילה בהתקשרות עם הנדגמים הרבים על ידי מספר אנשים במקביל

וף אנשים לפי חתכים המערכת מאפשרת להגדיר ולשל. עם כל אדם מתועדת היסטוריית ההתקשרות

מכילה המערכת הממוחשבת לוח יומי , כמו כן. ורים או סטטוס ההתקשרותמקום המגכגון , שונים

. תיאום מועדי הבדיקותסידור העבודה של אחיות המחקר ו ובאמצעותו נוהל, ושבועי לשיבוץ הבדיקות

חות לפי חתכים מוגדרים לצורכי בקרה וצרכים "מאפשרת מערכת זו גם הפקת דו, לבסוף

 .אדמיניסטרטיביים

י "ח הדסה עין כרם וכן ע"י ועדת האתיקה של ביה"המחקר אושר ע :ים של המחקרהיבטים אתי. 2

טרם ביצוע הבדיקות קיבל כל נבדק הסבר . הועדה העליונה למחקרים גנטיים של משרד הבריאות
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יתרונות הגלומים האת , המציין את מטרת המחקר, אודות המחקר וחתם על טופס הסכמה מדעת

את האפשרות לסרב להשתתף וכן את מתן האישור על ביצוע , וכים בהכונים הכריסהבהשתתפות ואת 

המידע שהתקבל מהראיון והבדיקות שימש לצרכי המחקר בלבד ונשמר . בדיקות של החומר הגנטי

פרופיל שומנים )תוצאות בדיקות הדם . ללא פרטים מזהים נוספים, תחת מספר מזהה ייחודי לכל נבדק

. יון ערכים גבוליים וחריגים והמלצה להעביר מידע זה לרופא המשפחהנשלחו לנבדקים תוך צ( וגלוקוז

 .תוצאות הבדיקות הגנטיות לא דווחו לנבדקים שכן אין להן השלכות קליניות בשלב זה

במהלך הראיון הטלפוני נאסף מכל נבדק  -נתונים דמוגרפים והיסטוריה של גורמי סיכון -ראיונות. 2

היסטוריה רפואית , (עיסוק, השכלה, מצב משפחתי, מוצא)פים דמוגר-נתונים סוציו: המידע הבא

, (שבץ וסרטן, מחלת לב כלילית, היפרכולסטרולמיה, סוכרת, (דם-יתר לחץ)ד"אבחנה רפואית של יל)

. פעילות גופנית בשעות הפנאי וצריכה תזונתית, צריכת אלכוהול, עישון, טיפולים בבעיות רפואיות

שומנים , אירוע מוחי, מחלת לב כלילית, יסטוריה משפחתית של סוכרתהנבדקים נשאלו לגבי ה, בנוסף

. ד והשמנה בקרב קרובים מדרגה ראשונה וגילאי האבחון של המחלות הללו בהורים"יל, גבוהים בדם

נשאלו הנשים המשתתפות במחקר לגבי , ובנוסף, שאלנו גם לגבי מספר הילדים ומשקלי הלידה שלהם

 .  מן ההנקה וטיפול תרופתי הורמונלימשך ז, היסטוריה מילדותית

הבדיקות . י פרוטוקול סטנדרטי"כל נבדק עבר בדיקה גופנית עפ: מדידות אנתרופומטריות ולחץ דם. 1

 0.3בדיוק של )ומשקל ( מ"ס 0.3בדיוק של )גובה . שעות 34-בוצעו בשעות הבוקר לאחר צום של כ

גובה ומשקל ניידים של -א נעליים באמצעות מדנמדדו כשהנבדקים לובשים בגדים קלים בלבד ולל( ג"ק

נמדדו היקפי , כמו כן(. במטרים)לריבוע הגובה ( ג"ק)חושב כיחס שבין המשקל  SECA .BMIחברת 

בנוסף . שתי מדידות חוזרות רצופות( SECAהיקפים של -באמצעות מדי)הירכיים והזרועות , המותניים

של חברת  impedance analysis (BIA)  Bioelectricalנמדד אחוז השומן בגוף באמצעות מכשיר

Bodystat Ltd, Isle of Man, UK  ולחץ דם סיסטולי ודיאסטולי ונלקחו מדידות דופק . 

לצורך הבדיקות הגנטיות והמדדים הביולוגים השונים נלקחה דגימת דם היקפי במבחנות  :לקיחת דם. 9

 : כמפורט, מתאימות בסדר קבוע
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א ותאים "תאים לבנים להפקת דנ, ממנה הופרדו  פלסמה להקפאה( ל"מ 30) EDTAמבחנת . א

 .אדומים לשטיפה והקפאה לשם בדיקה עתידית של חומצות שומן

סוכר , פרופיל שומנים)ממנה נלקחה הפלסמה לבדיקות הביוכימיות ( ל"מ 2)ל 'ג EDTAמבחנת . ב

 .A1Cודם מלא להקפאה לצורך בדיקה עתידית של המוגלובין ( ואינסולין

 .ממנה נלקח סרום להקפאה( ל"מ 9)מבחנת סרום . ג

 .'א-נוספת לשימוש כנזכר ב( ל"מ 30) EDTAמבחנת . ד

א "ממנה נלקחו פלסמה להקפאה ותאים לבנים שהוקפאו ושימשו להפקת דנ( ל"מ 2)מבחנת ציטרט . ה

 . במידת הצורך

 .-c20ההקפאה נעשתה בטמפרטורה של 

-נעשתה בשיטת ה EDTA-דם לבנים ממבחנות ה-מי מתאיא גנו"הפקה של דנ :א"הפקת דנ. 2

Salting-out .בין אם בשל התנגדות הנבדק או במקרים בהם , במקרים בהם לא התאפשרה לקיחת דם

איסוף הרוק והפקת החומר . א בלבד"נלקחה דגימת רוק ממנה הופק דנ, התעורר קושי בלקיחה עצמה

 .DNA- Genotek Inc., Ontario, Canadaברת של ח Oragene-DNAהגנטי נעשו באמצעות ערכות 

ח שערי צדק "בדיקות הסוכר והשומנים בדם התבצעו במעבדת הביוכימיה בביה :בדיקות ביוכימיות. 1

י עובד מעבדה מצוות המחקר "כרם ע-ח הדסה עין"בדיקות האינסולין בוצעו בביה. בשיטות המקובלות

 Linco של חברת   Radioimmunoassay (RIA)באמצעות ערכות  double-antibody -בשיטת ה

Research, St. Louis. 

 :בקרת איכות על איסוף הנתונים. 30

ראיונות בוצע ראיון בקרה באמצעות שאלון מקוצר  21עבור מדגם אקראי של  -הראיון הטלפוני. 3

וראיון משך הזמן הממוצע בין מועד הראיון המקורי . לו בראיון המקוריהמכיל חלק מן השאלות שנשא

 Pearson correlation)עבור משתנים רציפים חושב המתאם (. 33.1ת .ס)שבועות  40.2הבקרה היה 

coefficient ) עבור משתנים . 0.111-ל 0.212בין התשובה המקורית לתשובה בראיון הבקרה ונע בין

ת בלמעלה ניתן לראו. 1' ונתונים להלן בטבלה מס, ומובהקותם Kappa-קטגוריאליים חושבו ערכי ה
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השאלות בהן נמצא  1,  כמו כן(. Kappa>0.6)ממחצית השאלות כי ההתאמה שמעבר למקריות גבוהה 

הערכה עצמית של מצב )מתאם נמוך יחסית עשויות להיות מושפעות מאירועים של הזמן האחרון 

ו עבור כל השאלות שנבדקו נמצא, עם זאת(. אירועים של כאבים בחזה ושינויים במשקל, הבריאות

 .התאמות מובהקות בין השאלון המקורי והחוזר

 עבור תשובות הנבדקים בשאלון המקורי והחוזר p values-ו Kappaערכי : 1טבלה 

Question N  Kappa  p value 

Education type 51 0.916 <0.0001 

Smoking status 53 0.842 <0.0001 

Academic degree 50 0.826 <0.0001 

Father' heart disease 53 0.720 <0.0001 

Self estimation of health statust vs 5 years ago 51 0.606 <0.0001 

Weight at school age 53 0.468 <0.0001 

Self estimation of current health status 52 0.369 <0.0001 

Heart pain episode 52 0.304 0.024 

Weight fluctuations during last 10 years 50 0.231 0.001 

פרוטוקול המדידות והבדיקות הגופניות כולל : בודקים בתוךמהימנות : מדידות ובדיקות גופניות. 4

עבורן חושבה (. שתי חזרות)מדידה חוזרת במהלך הבדיקה עצמה עבור כל מדידות ההיקפים 

כיחס שבין סטיית , coefficient of variation (CV)-הקורלציה בין המדידות ומובהקותה וכן חושב ה

ניתן . 2' התוצאות נתונות להלן בטבלה מס. לממוצע המדידות, המדידות 4של ההפרש בין  התקן

וקורלציה מעט נמוכה יותר במדידת אחוז , במדידות ההיקפים( 0.11<)לראות קורלציה גבוהה ביותר 

מהימנות גבוהה של  המעידים על, (3.2%-ל 3.1%בין )נמוכים יחסית  CVנצפו ערכי (. 0.29)השומן 

חזרות עבור מדידות לחץ  1נערכו , כמו כן .333ם לממצאים מקבילים בספרותערכים התואמי, ידותהמד

ד "יחידות בל 32דיאסטולי או  (דם-לחץ) ד"יחידות בל 30-ובמקרה של פער של למעלה מ, הדם

 .בסך הכל חזרות 2סיסטולי בין מדידות עוקבות נערכו 
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 ים עבור המדידות הגופניותבודק-תוצאות בדיקת מהימנות בתוך: 4טבלה 

Measure 
Correlations 

coefficients & 
significance level 

Coefficient of 
variation 

Arm circumference 
n=2890 

0.996 
1.3% 

p value<0.0001 

Waist circumference 
n=2879 

0.994 
1.8% 

p value<0.0001 

Pelvis circumference  
n=2880 

0.993 
1.4% 

p value<0.0001 

Fat Percentage n=1975 
0.873 

1.7% 
p value<0.0001 

 107 מרכזות המחקר ביצעו בדיקות ומדידות חוזרות של המדדים השונים עבור : בודקים ביןמהימנות 

נפרדים מטפסי הבדיקה , התוצאות נרשמו על גבי טפסים ייעודיים. אימהות וילדים, מהנבדקים במחקר

תוצאותיהן של בדיקות אלו הושוו עם תוצאות . של הבודקות( blinding)בכדי לוודא סמיות , םהמקוריי

ד סיסטולי "ל, משקל, גובה)בכל המדדים שהושוו . בדיקת האחות לשם הערכת שונות בין בודקים

: בין המדידות של הבודקים השונים טובהנצפתה התאמה ( היקפים ואחוזי שומן, דופק, ודיאסטולי

Pearson correlation coefficient  עבור שאר  3.0-ל 0.192ונע בין , למדידות לחץ הדם 0.10היה

 .לכל הבדיקות הגופניות p<0.001עם רמת מובהקות של , המדידות

 בדיקות מעבדה . 1

במעבדה בה התבצעו הבדיקות מתבצעת בקרת איכות חיצונית באמצעות תוכנית בקרת : ביוכימיה בדם

בקרת איכות . National External Quality Analysis Scheme (NEQAS) האיכות הבריטית 

, בנוסף. בתחום הנורמלי ובתחום הפתולוגי: פנימית מתבצעת באמצעות שימוש יומי בשני בקרים

מידת ההתאמה בין . דוגמאות באותן הרצות 322התבצעה בקרה סמויה באמצעות שליחה כפולה של 

, היו עבור גלוקוז CVs -וה, 0.111-ל 0.120הקורלציות נעו בין : מאדהבדיקות והבקרות הייתה גבוהה 

בדיקות  .בהתאמה, 3.4%-ו LDL  :4.2% ,2.4%,  2.6% , 2.9% -ו HDL כולסטרול ,טריגליצרידים

(. within runsבדיקה)עבור כל נבדק נשלחו שתי דגימות אשר נבדקו במסגרת הרצה אחת :  אינסולין

 (.n=2834)בין הבדיקות החוזרות  31%של  CV-ו 0.124נמצאו קורלציה של 
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 שיטות גנטיות . 2

  tagSNPs -ו SNPs, בחירת גנים 2.1

העוסק בבסיס הגנטי של גורמי סיכון , JPS -חלק ממחקר ההמשך ל, כאמור, עבודה זו מהווה

 בחירת הגנים למחקר זה נעשתה בגישה של. התפתחות העובר והקשר ביניהם, מטבוליים טרשתיים

, תוך חיפוש שיטתי של גנים אשר צפויים להיות קשורים עם התפתחות העובר, כלומר. גנים מועמדים

ונים על סמך תוצאותיהם של מחקרים תצפיתיים שהחיפוש נעשה . מטבולי-כון קארדיואו עם רכיבי סי

 ל”מהעבודה הנוכחית בוחנת את המרכיב הגנטי בבסיס הקשר שבין . כמו גם עבודות בבעלי חיים

מחקר  .מבואבכפי שפורט , נבחרו גנים מועמדים ממסלולים מולקולאריים מתאימים ,ם כךלש. להשמנה

כבמחקרי קשר אחרים העוסקים בבסיס הגנטי של . השמנה: זה עוסק בבסיס הגנטי של תכונה מורכבת

 linkage disequilibrium-הניתוח הגנטי מבוסס על כך שסמנים עשויים להימצא ב, תכונות מורכבות

(LD) , קשר בלתי אקראי הנובע בדרך כלל מקרבה פיזית בין אללים בלוקוסים שונים על פני אותו

 -לשם בחירת ה. יים המשפיעים על התכונה הנחקרתעם אתרי פולימורפיזם פונקציונאל, הכרומוזום

SNPs למחקר זה התבססנו על נתוני מאגר המידעHapMap (The International HapMap 

Project)  , םושכיחותבגנום  םמיקומבגנום האנושי ובכלל זה וריאנטים גנטיים קטלוג מידע אודות 

-למעלה מ 4009שהינו תוצר של שיתוף פעולה בינלאומי במסגרתו מופו עד לשנת , באוכלוסיות שונות

נעשה שימוש במאגר המידע , כמו כן. 334אוכלוסיות שונות 2-משתתפים מ 490בקרב  SNPsמיליון  1

GeneCards ,י "שפותח ומתוחזק עCrown Human Genome Center  במכון ויצמן

(http://www.genecards.org .)/מאגר מאחד מידע אודות היבטים שונים של הגנום ממספר מקורות ה

, גנים 390 -כ נבחרו JPS1-במסגרת מחקר ה. מקצועיים באופן המאפשר חיפוש ושליפת מידע יעילים

 :אופן הבחירה נעשה כדלהלן. נבחרים SNPsגדרו ועבור כל אחד מהם הו

-לפי המידע ב, זוגות בסיסים במעלה רצף הגן ועד סופו 3000-החל מ SNPs-נסקרו כל ה. 3

HapMap, מאחר , זאת. ונבחרו אלו שהיה קיים לגביהם מידע אודות אוכלוסייה לבנה ממוצא אירופאי

מאחר והשכיחות . באוכלוסייה נטהווריאשכיחות הצפויה של פ ה"ואחד התנאים להכללה הוגדר ע
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ומאחר ומחקרים שונים ביססו את הדמיון הגנוטיפי שבין אוכלוסיה אשכנזית , משתנה בין אוכלוסיות

נבחרה , 332וכן את הדמיון הגנוטיפי בתוך האוכלוסייה היהודית 331ואוכלוסיה לבנה ממוצא אירופאי

 .וכלוסיית המחקרבא נטיםקבוצה זו כצפויה לייצג את שכיחות הוריא

. LD-עמם ב יםהמצוי נטיםהמייצגים את הוריא tagSNPsנבחרו  SNPs-לשם צמצום מספר ה. 4

והופעלה , HapMapשמעמיד לרשות המשתמשים אתר  Taggerהבחירה נעשתה באמצעות התוכנה 

-כך שכל ה tagSNPsובוחרת , SNPsהבודקת את המתאם בין כל זוג  pairwise taggingשיטת 

SNPs  בגן מצויים במתאם גבוה(ערך הסף למתאם הוגדר כr2≥0.8 - )לפחות עם אחד ה- 

tagSNPsנוצרו קבוצות , כך. הנבחריםSNPs המצויים ב-LD  גבוה(bins) , כשמתוך כלbin  נבחר

SNP לפי סדר העדיפויות הבא, יחיד: 

  מוביל להחלפת חומצת אמינו(nonsynonymous) 

  של הגן 1'או  2'ממוקם באזור 

 אינטרון/מוקם בסמיכות לגבולות אקסוןמ 

  ממוקם באזור מקודד אך אינו מוביל להחלפת חומצת אמינו(synonymous ) 

 ממוקם באינטרון 

הגישה המקובלת במחקרים העוסקים בבסיס הגנטי של תכונות מורכבות הייתה עד לא מכבר . 1

ייבחר רק אם שכיחות האלל tagSNP נקבע כי , לכן. 332-331בחינת ווריאנטים שכיחים בתכונות שכיחות

 .30%הינה לפחות  HapMap-כפי שמופיע ב, באוכלוסייה אירופאית לבנה( MAF)הנדיר 

בה בוצע המיפוי , Illuminaזמינותם בפלטפורמה של חברת  היה SNPs-קריטריון נוסף לבחירת ה. 2

 . HapMap-מידע המצוין אף הוא ב, הגנטי

 . 2טבלה ב כמפורט, עבורם נבחנו השערות המחקר SNPs 339בהם גנים ו 31לצורך עבודה זו נבחרו 
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 לפי מסלולים מולקולאריים, רשימת הגנים שנכללו בעבודה: 2טבלה 

Adipocyte homeostasis and energy 
 metabolism related genes  

Gene ID Chromosome 
N of SNPs 
included 

Adiponectin (ADIPOQ) 9370 3 8 

Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) 51094 1 2 

Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) 79602 12 7 

Fat mass and obesity associated (FTO)  79068 16 2 

Hypothalamic-Pitutary-Adrenal Axis   
Leptin (LEP) 3952 7 3 

Leptin receptor (LEPR) 3953 1 34 

CRH 4122 2 1 

NeuroPeptide Y (NPY) 4852 7 3 

NeuroPeptide Y Receptor 1 (NPY1R) 4886 4 2 

NeuroPeptide Y Receptor 2 (NPY2R) 4887 4 7 

NeuroPeptide Y Receptor 5 (NPY5R) 4889 4 4 

NeuroPeptide Y Receptor 6 (NPY6R) 4888 5 1 

Ins and IGF Signaling related molecules 
 

Insulin (INS) 3630 11 3 

Insulin Growth Factor 2 (IGF2) 3481 11 6 

Insulin Growth Factor 1 (IGF1) 2212 34 11 

      TCF7L2 1112 30 22 

 

 קביעת גנוטיפים 2.2

 Pui Kwokבמעבדתו של  Illumina, Incקביעת הגנוטיפים בוצעה באמצעות פלטפורמה של חברת 

, BeadArrayTMבוצעה באמצעות טכנולוגיית  הקביעה. סן פרנסיסקו, באוניברסיטת קליפורניה

בקרה על . beadsהדמייה דיגיטלית וכימיה של , המיישמת גישות מתקדמות בתחומי סיבים אופטיים

הן באמצעות מיצוע סיגנלים , כחלק מובנה בפלטפורמה, קביעת הגנוטיפים נעשית באופן שוטף

 . 339יך פענוח האותותוהן בתהל, beadהמגיעים מהעותקים המרובים של אותו סוג 

 וינברג-בדיקת הנחת שוויון הרדי  2.1

הנבחרים נבדקה באוכלוסיית המחקר ובהמשך  חושבו הערכים הצפויים  SNPs -שכיחות  האללים ב

ונבדק קיומו של שוויון זה  Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE)של שכיחות הגנוטיפים לפי עיקרון 
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נוסף על . Pearson's Chi-square testקרון זה נבדקה באמצעות מובהקותה של סטייה מעי. במדגם

המיישמת , 2.3גרסה  Haploviewגם באמצעות התוכנה  HWEהחישוב העצמאי נבדק קיומו של 

המפקחת בצורה חזקה יותר על טעות מסוג ראשון בהשוואה , 332לצורך החישוב את השיטה המדוייקת

באוכלוסיית המחקר מסייעת לשלול קיומה של הטיה  HWן קיומו של שוויו. למבחן חי בריבוע פשוט

ובכך לאמת את הנחות היסוד הגורסות כי הזיווג , בהתפלגות הגנוטיפים באוכלוסיית המחקר

באוכלוסיית המחקר ביצוע בדיקה זו . ות החדשות זניחבאוכלוסייה הינו אקראי וכי שיעור המוטצי

 . הגנטיים מסייעת בבקרת נכונותם של הממצאים המעבדתיים

 ציונים גנטיים  2.4

יחס היקף , היקף המתניים, BMI, ל”מ: ציון גנטי נבנה עבור כל אחד מהפנוטיפים -ציון גנטי 4.2.3

 Paynter דוגמה עדכנית לבנייה ושימוש בציון סיכון גנטי ניתן למצוא אצל. ירכיים ואחוז השומן-מתניים

et al. 331 .נה כסכום האללים הקשורים קשר חיובי עם הפנוטיפ הציון נב, עבור הפנוטיפים השונים

שנמצאו קשורים עם התכונה  SNPs-בכל ה, (גבוה יותר ל”מאללים התורמים להשמנה או ל, כלומר)

 .p<0.10ברמת מובהקות של 

4.2.4 propensity score- ציון גנטי זה מבטא את ה-BMI  על סמך הסמנים הגנטיים  הצפויים ל”מואת

במקרה , ייעודו תקנון מודל לסט של משתני רקע, אחרים propensity scores-ה לבדומ. שברשותנו

ניתן למצוא ( של משתני רקע גנטיים ואחרים)שימוש בשיטה זו למטרות תקנון . וריאנטים גנטיים :זה

-מהמשתנים של כל אחד -בניית הציון נעשתה באמצעות בחינת הקשרים החד. 340-343 כיום בספרות

SNPs נות הנבחרות על התכו(ו ל”מ-BMI) ,מוצאלבמודלים של רגרסיה לינארית מתוקנים למין ו .

חושב לכל פרט ( ממשוואת הרגרסיה SNPהקבוע והמקדם של כל ), באמצעות תוצאות מודלים אלו

 339חושב ממוצע , בשלב הבא. SNPs-ה 339-בכל אחד מ, הערך הצפוי של התכונה בהינתן הגנוטיפ

ניתן , כך.  בלבדבהינתן המידע הגנטי , כערך הצפוי של התכונה עבור כל פרטל והוגדר "הערכים הנ

האפקט הגנטי על התכונות הנדונות ולבחון את גודל " תיקון"להשתמש במשתנים מחושבים אלו לצורך 
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 ל”מבחנתי האם הוספתם של משתנים אלו למודל הבוחן את הקשר בין , כך. השפעתו של אפקט זה

 .על השמנה ל”מדל האפקט של משנה את גו, להשמנה

 הגדרת המשתנים. 1

 כללי -הגדרת המשתנים 1.1

 .המוצא עבור 2.4 ובסעיף, ההורי הקור משתנה עבור 1.4 בסעיף, 1 בטבלה מפורטת המשתנים הגדרת

 הגדרת המשתנים: 1טבלה 

 קטגוריות/יחידות סולם המדידה שם המשתנה

 משתנים מעת הלידה

 ג"ק רציף ל”מ

 נקבה -3, זכר -0 דיכוטומי דמין היילו

 שנים רציף שנות השכלת האם' מס

 אורדינאלי אקונומי לפי עיסוק האב-מעמד סוציו
 :קטגוריות 1

 נמוך -1גבוה עד  -3

 .לא מעשן. 1, הפסיק סביב הלידה. 4, מעשן כעת .3 קטגוריאלי עישון האם והאב

BMI  רציף האם לפני ההיריון Kg/m2 

 (המשך) תניםהגדרת המש: 1טבלה 

 קטגוריות/יחידות סולם המדידה שם המשתנה

 71משתנים מגיל 

BMI רציף Kg/m2 

 (23גיל )משתנים מהמחקר הנוכחי 

בהתאמה,  רציף BMI, גובה, משקל Kg/m2  ,m ,Kg 

 מ"ס רציף המדידות 4ממוצע : היקף מותניים

היחס בין ממוצעי : ירכיים-יחס היקף מותניים
 המדידות 4

 --- רציף

 אחוזים רציף אחוז השומן בגוף

הסבים  2-ארצות הלידה של ההורים ו -מוצא
 לפי הדיווח בשאלון

 נומינלי
מפתח ארצות של הלשכה המרכזית לפי 

 לסטטיסטיקה

SNP - אורדינאלי משתנה אדיטיבי 

 הומוזיגוט לאלל השכיח -0

 הטרוזיגוט -3

 הומוזיגוט לאלל הווריאנט -4

 רציף (פירוט בהמשך) SNPכל  המקור ההורי של 
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 המקור ההורי 1.2

אחד מייצג הורשה אימהית של , משתנים 4השונים נבנו  SNPs-הלצורך הגדרת המקור ההורי של 

במקרים בהם גם הילד וגם  .בהמשך כמפורט, ואילו השני מייצג הורשה אבהית שלו, האלל הווריאנט

ות את המקור ההורי של האלל הווריאנט באמצעות לא ניתן לקבוע בוודא, האמא הינם הטרוזיגוטים

, transmission equilibriumתחת הנחות של זיווג אקראי באוכלוסייה ושל , אולם. הנתונים שבידינו

ואילו ההסתברות כי מקורו של , MAF-ההסתברות כי מקורו של האלל הווריאנט מהאב שווה לערך ה

עבור קבוצה זו הוגדרו משתני המקור ההורי כבעלי , בהתאם לכך. MAF-1האלל הווריאנט מהאם הינה 

 . MAF-1, ואימהית, MAF, ערך ההסתברות להורשה אבהית

 :אלל ווריאנט ממקור אימהי .3

 .0קיבלו את הערך ( AA)כל הילדים שהינם הומוזיגוטים לאלל השכיח . 3

קיבלו את ( AA)אלל השכיח אשר אימותיהם הינן הומוזיגוטיים ל, (Aa)הטרוזיגוטים לאלל הווריאנט . 4

 .שכן ניתן לקבוע בוודאות כי מקור האלל הווריאנט מהאב ולא מהאם 0הערך 

וכן הטרוזיגוטים שאימותיהם הומוזיגוטיות לאלל הווריאנט קיבלו את , הומוזיגוטים לאלל הווריאנט. 1

 .שכן ניתן לקבוע בוודאות כי הורש אלל ווריאנט מהאם במקרים אלה, 3הערך 

 .MAF-1דים הטרוזיגוטים שגם אימותיהם הטרוזיגוטיות קיבלו את הערך יל. 2

 הגדרת משתנה המציין אלל וריאנט ממקור אימהי :א9 טבלה

Maternal POE coding 

  Offspring genotype 

Maternal 
genotype 

aa Aa AA 

aa 1 3   

Aa 1 3-MAF 0 

AA   0 0 

 

 :אלל ווריאנט ממקור אבהי. 4

 .0קיבלו את הערך  (AA)דים שהינם הומוזיגוטים לאלל השכיח כל היל. 3

שכן ניתן  0שאימותיהם הומוזיגוטיות לאלל הווריאנט קיבלו את הערך , הטרוזיגוטים לאלל הווריאנט. 4

 .לקבוע בוודאות כי מקור האלל הווריאנט מהאם ולא מהאב
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שכן  3לל השכיח קיבלו את הערך אשר אימותיהם הומוזיגוטיות לא, הטרוזיגוטים לאלל הווריאנט. 1

 .ניתן לקבוע בוודאות כי מקור האלל הווריאנט מהאב ולא מהאם

 .3הומוזיגוטים לאלל הווריאנט קיבלו את הערך . 2

 .MAFילדים הטרוזיגוטים שגם אימותיהם הטרוזיגוטיות לאלל הווריאנט קיבלו את הערך . 2

 אבהיהגדרת משתנה המציין אלל וריאנט ממקור : ב9טבלה 

Paternal POE coding 

  Offspring genotype 

Maternal 
genotype 

aa Aa AA 

aa 1 0   

Aa 1 MAF 0 

AA   1 0 

 

 שיטות סטטיסטיות לבחינת השערות המחקר. 4

 להשמנה ל”מבדיקת הקשר בין  4.1

יתוח מקדים נעשה נ, טרם הגשת הצעת המחקר לעבודה זו -(preliminary analysis)ניתוח מקדים . 3

עליו מבוססות  שכן, בכדי לאשש את קיומו של קשר זה, 39בגיל  BMIלבין  ל”מלבחינת הקשר שבין 

עם נתוני  JPS0-לשם כך נעשה שימוש בהצלבת הנתונים מקוהורט ה. השערות העבודה הנוכחית

כל מי ) JPS -מילידי קוהורט ה 10,429 בקרב , בלשכות הגיוס 39משקל וגובה כפי שנמדדו בגיל 

לא . ללא מומים מולדים, והלאה 11-נולדו בשבוע ה, שהיה עבורם מידע מלא במשתנים הרלוונטים

ממוצעים בין  BMIבחינת הקשר נעשתה באמצעות השוואת ערכי (. נכללו לידות מרובות עוברים

 BMIהינו המשתנה התלוי  בו משתני-ן באמצעות רגרסיה לינארית במודל רבוכ, ל”מקבוצות של 

האם טרם ההיריון ועישון האם  BMI ,מתוקן למין ולשבוע ההיריון ל”מהבלתי תלויים כללו  יםשתנוהמ

 .BMI>49 ערכינבחנו  בהםמודלים נוספים עשו שימוש ברגרסיה לוגיסטית . במהלך ההיריון

, היקף המותניים, BMI)לכל אחד ממדדי ההשמנה  ל”מהקשר בין  -בדיקת הקשר בקוהורט הנוכחי. 4

, ל”מנבחן באמצעות השוואת ממוצעים בין קבוצות של ( קף מותניים ירכיים ואחוז השומן בגוףיחס הי

 . משתנים מתוקנים למין היילוד ולמוצא-במודלים רבי, וכן באמצעות רגרסיה לינארית
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משמש בעבודה זו סמן של הסביבה  ל”מ -factor analysis: מימדים נוספים של התפתחות עוברית. 1

השימוש בו בעבודה הנוכחית כמו גם במחקרים אוכלוסיתיים אחרים נובעת . רחמית-ךוהגדילה התו

, גם לאחר תיקונים שונים, לצורך זה ל”מהשימוש ב, עם זאת. מהיותו סמן זמין ואינפורמטיבי ביותר

אינו מביא בחשבון את , וגם עבור מימד זה)זה של הגדילה התוך רחמית  -מבטא רק מימד מסוים

לא מביא בחשבון את  ל”מברור גם ש(. גם לאחר תיקונים שונים, דילה של היילוד במלואופוטנציאל הג

עלה הצורך לזהות מימדים נוספים שיסייעו בייצוג , לכן. רחמית-כל המורכבות של הסביבה התוך

 factor)לשם כך נעשה שימוש בשיטה של ניתוח גורמים . רחמית-היבטים שונים של הסביבה התוך

analysis .)כי שילובים ספציפיים של משתנים עשויים  והינ, מד מאחורי שיטה סטטיסטית זוהרעיון העו

ניתוח גורמים בשיטה של . שאינם באים לידי ביטוי באמצעות משתני המקור, לייצג מימדים נוספים

מחפש קומבינציות לינאריות של המשתנים על סמך ( principal components)מרכיבים ראשיים 

ויוצר מספר מצומצם של גורמים בלתי תלויים המסבירים יחד אחוז ניכר של , תאמים שלהםמטריצת המ

מטרת ניתוח הגורמים הייתה למצוא גורמים שייצגו מימדים נוספים של , בעבודה זו. השונות הנצפית

במשתנים לצורך זה נעשה שימוש . לבדו ל”משאינם באים לידי ביטוי באמצעות , רחמית-הסביבה התוך

שבוע , האם טרם ההיריון BMI, גיל האם בלידה, סדר הלידה: ונטים מתקופת ההיריון והלידהרלו

בשלבים . אקונומי ועליה במשקל במהלך ההיריון-מעמד סוציו, השכלת האם, ל”מ, ההיריון בלידה

אך לבסוף אותרו , מקדימים נבחנו גם משתנים נוספים כדוגמת עישון האם והאב והשכלת האב

 1נבנו , ואכן. ניתן ליצור מספר מצומצם של גורמים אשר יסבירו חלק ניכר מהשונות המשתנים מהם

אלו  פקטוריםנבחן הקשר של , בהמשך. מהשונות הנצפית 29%המסבירים יחדיו , (factors) גורמים

אלו כמשתני תוצאה במודלים של רגרסיה  בפקטוריםנעשה שימוש , כמו כן. עם מדדי ההשמנה השונים

 .הוריאנטים הגנטייםאת הקשרים עם בחנו לינארית ש

 בדיקת הקשרים בין הגנוטיפ למשתני התוצאה 4.2

האם  BMI-ו ל”ממסגרת הדגימה למחקר הנוכחי הוגדרה לפי קריטריונים של  -ניתוחים ממושקלים .3

תוך העשרת קצוות ההתפלגות של פרמטרים אלה בהשוואה להתפלגותם באוכלוסייה , טרם ההיריון
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עולה הצורך לקחת משקלות אלו בחשבון בעת הניתוח , לפיכך(. 3.4כפי שפורט בסעיף )הכללית 

ראה )לפי התא אליו הוא משתייך , הוצמדה לכל פרט ההסתברות להיכלל במדגם, לשם כך. הסטטיסטי

נכלל בכל אחד ואחד ( ההסתברות להיכלל במדגם)משתנה משקלות הדגימה (. 3' טבלה מס

 .1.0גרסה , STATAהרצת המודלים נעשתה באמצעות התוכנה . להלןמהמודלים כפי שיפורטו 

4. SNP by SNP - הקשר שבין כל אחד מה-SNPs עבור : למדדי התוצאה נבחן באופנים הבאים

ועבור שני משתנים ( משתנה אדטיביכ)עבור גנוטיפ האם , (כמשתנה אדיטיבי)גנוטיפ הצאצא 

קיומו  המציין, "מקור אבהי"ו, ל אלל ווריאנט שמקורו מהאםהמציין קיומו ש, "מקור אימהי: "דיכוטומיים

 -מודלים ל)קשרים אלו נבחנו במודלים נפרדים של רגרסיה לינארית   .של אלל ווריאנט שמקורו מהאב

נוסף , המודלים תוקנו למין הצאצא ולמוצא(. רחמית-גורמי הסביבה התוך 1-ו, ל”מ, מדדי ההשמנה 2

  .על התיקון למשקלות הדגימה

, זאת. התיקון למוצא נעשה באמצעות משתנים שייצגו באופן מפורט ככל שניתן את מוצאו של כל פרט

 30השיטה יושמה באמצעות יצירת . Thomas & Witte 344י "תוך שימוש בשיטה אשר הוצעה ע

כולל )ר אח-אסיה, תימן, כורדיסטן, עירק, אירן, (לא כולל מרוקו)צפון אפריקה , מרוקו, ישראל: קטגוריות

הסבים והסבתות נבחנו לפי  2מוצאי . אשכנזים ואחר, (תימן, עירק, לא כולל אירן, מרכז אסיה והקווקז

, 3/2, 0/2בו כל פרט מקבל ערך של , הקטגוריות שפורטו לעיל ונבנה משתנה לכל אחת מן הקטגוריות

מסביו  4-פרט ש, שללמ)לפי מספר הסבים המשתייכים לקטגוריית המוצא הנדונה , 2/2או  1/2, 4/2

 0.2את הערך " עירק"ו" צפון אפריקה"האחרים ילידי עירק יקבל במשתנים  4-ילידי צפון אפריקה וה

משתני דמי אשר  1הקבוצות נוצרו  30על בסיס . 0ואילו בכל המשתנים האחרים את הערך ( 4/2)

-י למנוע מולטילא נכללה במודל בכד, "אשכנזים"כאשר הקבוצה השכיחה ביותר , נכללו במודל

 . קולינאריות
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 נושאים מתודולוגיים נוספים . 5

 בדיקת תיווך מול פליאוטרופיה 5.1

אחת ממטרות העבודה הינה לבחון האם הקשר שבין שונות גנטית להשמנה בבגרות מתווך , כפי שצוין

הן על , ל”מ המשפיע בנפרד הן על, בעל אפקט בלתי תלוי -כלומר, או שהינו פליאוטרופי, ל”מעל ידי 

בשלב . 341כמפורט להלן, משתני בשני שלבים-בדיקה זו מתבצעת תוך שימוש במודל רב. השמנה

. Y))לאחד ממדדי ההשמנה , (X)יחיד  SNPי "המיוצגת ע, שבין שונות גנטית( c)נבחן הקשר , הראשון

 (: .Preacher, K. J., & Hayes, A. F,2004מתוך ) 'א 1תרשים 

 

או אחד מהפקטורים המייצגים את הסביבה התוך , ל”מלמודל כמשתנה מסביר גם  מוכנס, בשלב הבא

 (: .Preacher, K. J., & Hayes, A. F,2004מתוך ) 'ב 1תרשים (. M)רחמית 

 

ניתן לבחון קיומו של תיווך בתנאי שמתקיימים שלושה תנאים קדימים , Kenny-ו  Baronלשיטתם של 

342: 

3  .X קשור ל-Y (תני קשר חד משc ) 

4 .X קשור ל-M ( קשר חד משתניa) 

1 .M קשור ל-Y גם לאחר תיקון ל-X ( הקשרb’ , דהיינו קשרb  משתני-אך במודל רב .b’  לא

 (.בתרשים

מקובל לבחון את שאלת התיווך מול הפליאוטרופיה לפי אחוז השינוי בערכו של המקדם  בשלב השני 

כמו . או יותר מהווה סמן לתיווך חלקי 30%ר ירידה של כאש c' 125/(c'-c): לעומת ערכו בשלב הראשון
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הבודק את המובהקות  Sobel testמבחן סטטיסטי שנודע בשם  3124פותח ופורסם כבר בשנת , כן

לבין השונות ( 'c-cאו  a*b)לפי היחס בין האפקט הבלתי ישיר , זאת. 123הסטטיסטית של התיווך

, b-ו aקן של הינן טעויות הת Sb-ו Saכאשר  ,: המשותפת

 0.02של  p valueיחס זה מושווה לערך הקריטי בהתפלגות נורמלית סטנדרטית בהינתן . בהתאמה

 (. 3.11, כלומר)

-זוהי שיטה לא. להערכת האפקט הבלתי ישיר bootstrapping-עשיתי שימוש ב, בעבודה זו, בנוסף

ל הנחות כלשהן באשר אשר אינה מתבססת ע, פרמטרית להערכת גודל האפקט ובחינת מובהקותו

עם , (3000למשל )מבצעים דגימות חוזרות מרובות , לפי שיטה זו. a*bלצורת ההתפלגות של 

 3000הערך הסופי יהיה ממוצע (. a*b)ומחשבים עבור כל דגימה את האפקט הבלתי ישיר , החזרות

ש בגישה זו הן עשיתי שימו. שהתקבלו a*bערכי  3000וטעות התקן תהיה סטיית התקן של , a*bערכי 

הן במודל המאפשר , Sobel test 341המתבסס על ( covariatesללא )עבור מודל התיווך הפשוט 

. covariates341-ואף מאפשר תיקון ל, בחינת האפקט הבלתי ישיר של יותר ממשתנה אחד על התוצא

  .349וזמינה ברשת Andrew F. Hayesי "שנכתב ע SPSS-גישה זו יושמה באמצעות מקרו ל

 ריבוד אוכלוסייתי 5.2

על רקע , ריבוד אוכלוסייתי הינו מצב בו יש הבדל שיטתי בשכיחות אללים בין קבוצות אוכלוסיה שונות

, זאת. לפנוטיפים הנחקרים וריאנטים גנטייםועלול להוביל לבלבול בקשרים שבין , הבדלים מורשים

בכדי  .128נבדלות אותן קבוצות אתניותמאחר וניתן לצפות כי יימצא קשר בין הגנוטיפ לכל תכונה בה 

לבחון אם בעיה זו מתקיימת יש לבדוק תחילה האם קיימות באוכלוסיית המחקר קבוצות מוצא הנבדלות 

בהקשר זה יש . במידת ההשמנה או במשקלי הלידה, קרי. זו מזו בשכיחות אללים וכן במדדי התוצאה

דול כאשר ככל שמספר הקבוצות ג. הקבוצות-לציין כי בספרות התייחסו לנושא והבחינו במספר תתי

כל עוד ייצוגן של הקבוצות דומה ולא קיימת קבוצה יחידה , זאת. 341כך קטנה בעיית הבלבול , יותר

מספר מחקרים הראו . על אוכלוסייה יהודית, כאמור, מחקר זה מבוסס. המהווה את מרבית האוכלוסייה
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למעט קבוצות מוצא ספציפיות ,  332 היהודיות השונות בין הקבוצות האתניותרב כי קיים דמיון גנטי 

מורכבת אוכלוסיית המחקר ממספר רב , כמו כן. שייצוגן שולי שייצוגן במחקר הנוכחי אינו קיים כלל או

נוספת לכך העובדה כי חלק ניכר . ואין בה קבוצה יחידה המהווה את מרבית הנבדקים, של מוצאים

, בכדי לתמוך בכך כי גם אם יתקיים כאן ריבוד אוכלוסייתי כלשהו ,מהצאצאים הינם בעלי מוצא מעורב

נעשה מאמץ לבחון באופן מקיף , למרות זאת. הרי שהוא צפוי להיות קטן ולכן גם בעל אפקט מצומצם

 :במידת הצורך, ולתקן לכך, את שאלת קיומו של ריבוד אוכלוסייתי במחקר זה

, ארצות צפון אפריקה, ישראל: קבוצות מוצא 2הוגדרו , תחילה -בדיקת הבדלים בין קבוצות מוצא 2.4.3

בדיקת הבדלים בשכיחות אללים וכן בפנוטיפים הנדונים נעשתה תוך . ארצות אסיה וארצות המערב

 2בקרב קבוצה מצומצמת יותר של צאצאים עבורם כל , כלומר".  הומוגניות"השוואה בין קבוצות מוצא 

הרעיון העומד מאחורי הגדרה זו הינו כי השוואה בין . ת מוצאהסבים והסבתות משתייכים לאותה קבוצ

, שכן ככל שאוכלוסייה מעורבת יותר, קבוצות הומוגניות יחסית מבחינת מוצאן מייצגת את מקרה הקיצון

 . כך קטנה בעיית הריבוד

 התפלגות קבוצות מוצא הומוגניות באוכלוסיית המחקר: 2טבלה 

  N % 

Grandparents of different origins 219 22.2 

Grandparents 
of similar 
origins 

Israel 12 4.9 

Asia 441 39.2 

North Africa 394 31.2 

Western 
countries 

422 40.1 

 

בחרתי להשוות בין שלוש הקבוצות המרכזיות של בעלי מוצא , בהתאם להתפלגות המוצגת לעיל

נבדקו  ל”מהבדלים בממוצעי מדדי ההשמנה ו. וארצות המערבצפון אפריקה , אסיה: יחסית" הומוגני"

. ח שונות להבדלים בין ממוצעיםומתוך נית Fהקבוצות באמצעות מבחן מבחן  שלושתוך השוואה בין 
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לא קיימים ( ירכיים-ויחס היקף מותניים BMI)עבור חלק מהמדדים , 1כפי שניתן לראות בטבלה 

, כאמור. אם כי מתונים, בשאר המדדים ההבדלים מובהקים ואילו, הבדלים משמעותיים בין הקבוצות

מייצגים את מקרה הקיצון עקב היותן , קיומם של הבדלים בין קבוצות ההשוואה המוצגות כאן

ולפיכך , "מעורב"כמחצית מאוכלוסיית המחקר בעלת מוצא , לעומתן. מבחינת מוצאן" הומוגניות"

דבר המסיר במידה רבה את החשש , להיות קטנים ההבדלים הפנוטיפים בכלל האוכלוסייה צפויים

 .מאפשרות קיומו של ריבוד אוכלוסייתי

 αלפי קבוצות מוצא הומוגניות, ומדדי השמנה ל”מממוצעי : 1 טבלה

Uniform 
origin 

BW, 
Kg 

BMI, 
Kg/m2 

waist 
circ., 
cm 

weight, 
Kg 

waist-
hip 

ratio 

fat 
percent 

North Africa, 
n=172 

3.50 
(0.60) 

25.63 
(4.25) 

84.32 
(12.00) 

73.40 
(15.19) 

0.83 
(0.08) 

25.01 
(8.68) 

Asia, n=223 
3.31 

(0.67) 
26.41 
(5.27) 

85.65 
(12.91) 

73.68 
(17.01) 

0.83 
(0.07) 

27.23 
(9.41) 

Western 
countries, 

n=254 

3.41 
(0.65) 

26.68 
(5.43) 

88.06 
(14.54) 

77.01 
(17.42) 

0.83 
(0.08) 

24.47 
(9.01) 

ANOVA p 
value 

0.017 0.194 0.024 0.043 0.538 0.023 

α- 6 ס ארצות לידת הסבים"קבוצות מוצא הומוגניות ע 

משתנים הוחלט לעשות שימוש -לצורך תיקון למוצא במודלים רבי -תיקון למוצא במודלים 2.4.4

 .2.4כפי שפורט בסעיף , במשתנים שייצגו באופן מפורט ככל שניתן את מוצאו של כל פרט

המתקבלים עבור  p-את התפלגות ערכי ה בשיטה זו מציגים באופן גרפי – QQ plotיצירת  2.4.1

תחת  p -כנגד ההתפלגות הצפויה של ערכי ה, ( observed)לתכונה הנחקרת  SNPsקשרים בין 

לשני הסטים  30לאחר טרנספורמציה של מינוס לוג על בסיס , (expected)הנחה של התפלגות אחידה 

נצפה לראות פער בין , אוכלוסייתיההשערה היא כי במצב של בלבול כתוצאה מריבוד . p-של ערכי ה

מעלות כבר  22-סטייה של הנקודות מקו ה, כלומר. לכל אורך הטווח, הערכים הנצפים לאלו הצפויים

 22נצפה לקבל גרף הצמוד לקו , במצב בו אין בלבול, לעומת זאת. בערכים הסמוכים לראשית הצירים

אם ישנם ממצאים (. לאחר טרנספורמציה -נמוכים pהמייצגים ערכי )המעלות בערכים הנמוכים בגרף 
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תהיה סטייה של הגרף מהקו כלפי מעלה בערכים , נצפים נמוכים במיוחד pהמתבטאים כערכי , חזקים

גם כאן נעשה שימוש . 310שיטה זו מקובלת ביותר לבחינת ריבוד אוכלוסייתי במחקרי קשר. הגבוהים

 140לפי תוצאות מבחנים של קשרים בין ויצירת התרשים נעשתה , SNPsבמספר רב ככל האפשר של 

SNPs (שאינם כוללים את ה-SNPs הנבחנים בעבודה זו )עם-BMI , לפני ואחרי תיקון , ל”מוכן עם

כי לא קיים כל פער בין הערכים הנצפים לאלו הצפויים בתחום , ניתן לראות בכל התרשימים.  למוצא

מצביע על כך כי החשש לקיומו של ריבוד דבר ה, (או הסמוכים לראשית הצירים)הערכים הנמוכים 

 .אוכלוסייתי באוכלוסיית המחקר שלנו בהקשר לפנוטיפים הנדונים הינו קטן

 לפני ואחרי תיקון למוצא, BMI-ו ל”מעבור  QQ plots :2תרשים 

 

2.4.2 Genomic control- י "אשר פותחה ע, שיטה זוDevlin & Roeder (1999) 313  משמשת

העיקרון הינו בחינת הקשר שבין סמנים גנטיים . וכן לתיקון המודלים, סטרטיפיקציה לבדיקת קיומה של

במצב של ריבוד , כפי שצוין. לבין התכונה עצמה, שאינם צפויים להיות קשורים עם התכונה הנחקרת

, כלומר. ניתן לצפות כי יימצא קשר בין הגנוטיפ לכל תכונה בה נבדלות אותן קבוצות אתניות, אוכלוסייתי

אשר תבוא לידי ביטוי בשיטה זו בנטייה של התפלגות , false positives -בשיעור ה" אינפלציה"נצפה ל
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יישום השיטה נעשה באמצעות חישוב היחס . הסטטיסטים המתקבלים מהמבחנים לעבר ערכים גבוהים

זה משמש יחס . בריבוע-שבין הערך החציוני של הסטטיסטים הנצפים לבין ערך חציוני של התפלגות חי

ערכים . שהתקבלו במודלים הגנטיים p -המאפשר תקנון לערכי ה variance inflation factor -כ

לצורך החישוב נבחרו (. מעידים כי לא מתקיימת סטרטיפיקציה, כלומר)נחשבים כרצויים  3.4 -נמוכים מ

140 SNPs ,ת מחקר האך מופו במסגר, שאינם כוללים את הסמנים הגנטיים הכלולים בעבודה זו-

JPS1 ובייחוד לחץ הדם, שכן מקורם בגנים העשויים להיות קשורים עם גורמי סיכון טרשתיים אחרים .

 Gammaהובילה לערך מקדם , ללא תיקון למוצא במודל,  BMIבחינת הקשרים בין סמנים אלו לבין 

(variance inflation factor ) בשיעור " אינפלציה"מעיד כי לא ניכרת , 3-הנמוך מ, ערך זה. 6.194של

לעבר ערכים נמוכים  מעטהתפלגות הסטטיסטים המתקבלים נוטה , נהפוך הוא. false positives -ה

תיקון למוצא במודלים אלו .  דבר השולל קיומו של ריבוד אוכלוסייתי, (וכמעט תואמת לצפוי)מהמצופה 

נבחן הקשר שבין באמצעות אותם סמנים (. Gamma'=0.997)כמעט ולא שינה את ערך המקדם 

לא הוביל , התיקון למוצא שוב. 1.665של  Gammaבאוכלוסיית המחקר ונמצא ערך  ל”מהגנוטיפ ל

לא ניכר קיומו של ריבוד  ל”מגם עבור הפנוטיפ , כלומר(. (Gamma'=1.036לשינוי משמעותי 

 .אוכלוסייתי באוכלוסיית מחקר זו

תוכנה זו בוחנת הימצאות  -4.1.3גרסה  ructureStהערכת ריבוד אוכלוסייתי באמצעות התוכנה  2.4.2

, (clusters)של ריבוד אוכלוסייתי וכן מציעה חלוקה של אוכלוסיית המחקר לקבוצות המזוהות בקרבה 

תוך ביצוע סימולציות מרובות מהן מחושבות , זאת. על סמך שכיחות האללים בלוקוסים השונים

בחינת . 314 תוך שימוש בגישה הבייסיאנית, הסתברויות ההשתייכות של כל פרט לקבוצה נתונה

ונבחרה הסימולציה בעלת , קבוצות k=2,3,4,5,9הסטרטיפיקציה בוצעה תחת הנחת קיומן של 

עבור . במודל המניח קיומה של אוכלוסיה מעורבת, ההסתברות הגבוהה ביותר לייצוג האוכלוסייה

אותם , 0.32-ל 0.02בטווח שבין  Fixation indexes (Fst)התקבלו ערכי , המוצאים השונים שזוהו

, (triangle plots)התוצאות הגרפיות , כמו כן. 311בין הקבוצות מתוןניתן לפרש כמייצגים הבדל גנטי 

של פרטים לקבוצה  המוחלטלא הצביעו על שיוכם , כמו גם הסתברויות ההשתייכות של כל פרט ופרט
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קבוצות  k=5עבור  triangle plotsרת תוצאות בצו 2מציג תרשים לשם הדגמה . אחת או אחרת

, (clusters 3-2) מהקודקודים קבוצות מוצא היפותטיות 4מייצגים , בכל משולש. אוכלוסייה היפותטיות

כל נקודה מייצגת פרט (. ”All others“)הקודקוד השלישי מייצג את שלוש הקבוצות הנותרות אילו ו

-ה 2-לכל אחד ממייצגים את קרבתו של אותו אדם י וקטורים ה"ומיקומה נקבע ע, באוכלוסיית המחקר

clusters . שוניםשכיחות האללים בלוקוסים ניתן לשייך פרטים לקבוצות מוצא הנבדלות בכאשר ,

כפי שניתן לראות . בסמוך לקודקודים המייצגים את אותן קבוצות מוצא( נקודות)ממוקמים הפרטים 

שכיחות ס "חקר הנדונה לקבוצות מוצא הנבדלות עלא ניתן לשייך פרטים באוכלוסיית המ, 2בתרשים 

הרי , גם אם קיימים הבדלים גנוטיפים מסוימים בקרב קבוצות מוצא שונות, יתרה מכך .אללים

י "עניין זה מודגש ע .יותר עקב העירוב בתוכהבשבאוכלוסיית המחקר הנוכחית הבדלים אלו מתונים 

כך שחלק ניכר  המעיד אף הוא על( 0.2)תקבל בסימולציות השונות הערך האלפא הממוצע ש

 .312מהאוכלוסייה מעורב

 קבוצות אוכלוסייה היפותטיות k=5עבור  Triangle Plots :2תרשים 
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אפשרות קיומו של ריבוד אוכלוסייתי נבחנה ביסודיות ובמגוון האמצעים המקובלים כיום , לסיכום

חישוב , QQיצירת תרשימי ,  "מוגניותהו"בחינת התפלגות הפנוטיפים בקרב קבוצות מוצא :  בספרות

הממצאים השונים מצביעים על כך כי . clusters -וניתוח  ה, genomic control -מקדם בשיטת ה

החשש לקיומו של ריבוד אוכלוסייתי הינו נמוך ומאפשרים לעבור לניתוח והצגת התוצאות ללא השפעתו 

 . על הממצאים( על ידי מוצא)של בלבול 

 וואות מרובותתיקון להש 5.1

הצהרה על קיומו של קשר כלשהו מתבססת על קבלת ממצא , גם בעבודה זו, כבכל מחקר קשר

שביניהם צפויים להימצא , משמעות הדבר הינה קבלת ממצאים. סטטיסטי עם רמת מובהקות מוגדרת

 2%עשויים עד , 2%עם אלפא של , מאחר וגם תחת השערת האפס, זאת. false positivesגם 

במחקרי קשר גנטיים העושים שימוש , לפיכך. נים להניב תוצאות המעידות על קשרים מובהקיםמהמבח

ניתן לצפות ( GWAS- genome-wide association studiesובפרט )במספר רב של סמנים גנטיים 

לכן עולה במחקרים . שהינו אקראי בלבד, למספר גדול של מבחנים בהם יימצא קשר מובהק סטטיסטית

קיימות גישות שונות לטיפול בהשוואות .  false positives-ך ממשי להקטין את שיעור האלו צור

 Family-Wise-המפקח על ה,  Bonferoniובכללן השיטה לתיקון להשוואות מרובות של  , מרובות

Error Rate , למספר המבחנים שבוצעו לקבלת ( 0.02)לפיה מחלקים את רמת המובהקות המקובלת

שכן מונחת ביסודה ההנחה כי , באופן יחסי, שיטה זו נחשבת שמרנית. 312תוקןערך סף חדש ומ

, הנחה זו לא מתקיימת בעבודות כדוגמת עבודה זו. המבחנים שבוצעו הינם בלתי תלויים האחד בשני

 False Discovery -שיטה מקובלת נוספת הינה שיטת ה. SNPs-בין רבים מה( LD)שכן קיים קשר 

rate (FDR)כאשר , התיקון נעשה בתוך כל גן. בה בחרתי לנקוט בעבודה זו, 311יני והוכברגשל בנימ

מוכפל במספר המבחנים  pכל ערך values p (i=1, 2.. n .)התוצאות מסודרות לפי סדר עולה של 

התוצאה הסופית עבור כל . i-ומחולק ב( שנבחנו בגן זה הוריאנטיםמספר , n, דהיינו)שבוצעו בגן הנדון 

 הוריאנטים שאחריואו  ןהנדו הוריאנטל עבור "ינה הערך המינימלי שהתקבל בחישוב הנה נטוריא
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בפרק . q-valueתוצאה מתוקנת זו קרויה גם (. שווה או גדול יותר מהמבחן הנדון   iעבור , כלומר)

  .q value<0.05התקבל , גם לאחר התיקון, התוצאות מצויינים המבחנים בהם

 ורמציהבחינת התפלגות וטרנספ 5.4

בחינת התפלגותם של משתני התוצאה השונים נעשתה בכדי לבחון את התאמתם לשיטות 

סוטה במידה מסוימת  BMIנמצא כי התפלגות המשתנה . הסטטיסטיות המיושמות בעבודה זו

המתאימים   skewnessשכן המחמירים מגדירים ערכי , (skewness= (0.093) 1.17)מנורמליות  

בהתאם , +4-ל -4כ טולרנטיות לערכים שבין "אם כי נהוגה בד, +3 -ל -3עים בין להתפלגות נורמלית כנ

, BMIעבור המשתנה . 319להשפעה האפשרית של סטייה מנורמליות על התוצאות המתקבלות מהמודל

. 'א1ם כפי שניתן לראות בתרשי, התפלגות השאריות איננה עולה בקנה אחד עם הנחת הנורמליות

נראה כי קיימת מידה מסוימת של , וכן, (של השאריות המתוקננות Normal P-P plot-היסטוגרמה ו)

עלה  הצורך לבחון , לפיכך(. 1.1תרשים  -השונים Xשונויות לא שוות עבור ערכי ה )הטרוסקדסטיות 

   .BMIטרנספורמציה של המשתנה 

 BMIבחינת התפלגות השאריות עבור המשתנה : 'א1תרשים 

 

 :מוצגים, BMIעבור המשתנה התלוי 

השאריות היסטוגרמה להצגת התפלגות .3
 המתוקננות

4 .Normal P-P plot  של השאריות
 המתוקננות

פיזור השאריות המתוקננות . 1
(studentized ) מול  הערכים הצפויים

 .המתוקננים

3 

1 

4 
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 .Box, G. E. P. and Cox, Dלשם בחירת הטרנספורמציה האופטימלית נעשה שימוש בשיטתם של 

R .הן בנירמול , הן בהיבט הקירוב לנורמליות, שיטה זו של טרנספורמציה מעריכית יעילה לייצוב נתונים

כאשר  logX-ו, λ≠0כאשר   :לפי שיטה זו נתונה הצורה הכללית. 319השאריות

=0λ ,פשים את ערך הומח-Lambda כך שיתקבל , 312עבורו הטרנספורמציה אופטימליתRoot Mean-

Square Error (RMSE) בנתוני המדגם שלנו נמצא ה. הנמוך ביותר-RMSE  הנמוך ביותר כאשר

Lambda= -1 .הטרנספורמציה הנבחרת עבור המשתנה , כלומרBMI 1: הינה-(1/BMI) .נראה , ואכן

ייצרת משתנה בעל התפלגות העונה על ההנחות התאורתיות של משתנה תלוי כי טרנספורמציה זו מ

התפלגות נורמלית , במודלים של רגרסיה לינארית מבחינת התפלגות השאריות המתוקננות שלו

, 3-1' ב1כפי שניתן לראות בתרשימים . )הומוסקדסטיות -ובעלת שונויות שוות, המתאימה לצפוי

 לבין המשתנה החדש( ג"ק) ל”משל רגרסייה לינארית הקשר שבין נבחן במודל , כמו כן(. בהתאמה

1-(1/BMI) ,ונמצא קשר ישר ומובהק  , המתוקן למין ולמוצא(β=0.001; p value=0.019.) 

 לאחר טרנספורמציה BMIבחינת התפלגות השאריות עבור : 'ב1 תרשים

 

 

 :מוצגים1-(BMI/1)  עבור המשתנה
להצגת התפלגות השאריות  היסטוגרמה.3

 המתוקננות
4 .Normal P-P plot  של השאריות

 המתוקננות
פיזור השאריות המתוקננות  .1
(studentized ) מול  הערכים הצפויים

 המתוקננים 

3 

1 

4 
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 פרק התוצאות
 

 אוכלוסיית המחקר. 1

 משתתפים-השוואת מאפייני משתתפים ולא 1.1

הטבלה הבאה . הזוגות של צאצאים ואמהותיהם אשר השתתפו במחקר 3421עבודה זו כוללת את 

 .בהשוואה למאפייני שאר הנדגמים, מציגה את מאפייניהם

  משתתפים-משתתפים ולא, המחקרקבוצת מאפייני : 03טבלה 

  
Study 

participants 

Sampled but 
did not 

participate 

  N=1249 N=1459 

Female gender, % 49.00% 48.80% 

Birth weight, Kg 3.42 (0.6) 3.36 (0.6) 

Maternal pre-pregnancy BMI, 
Kg/m2 

24.0 (3.8) 24.20 (3.8) 

Mother's origin, %     

Israel 10.7 13.9 

Asia 29.2 27.8 

North Africa 23.4 26.2 

Western countries 36.7 32.1 

BMI at age 17, Kg/m2 21.90 (3.5) 22.08 (3.6) 

דבר המצמצם את , משתתפים בעבודה זו-מטבלה זו ניכר הדמיון שבין מאפייני המשתתפים והלא

 .החשש לקיומה של הטיית בחירה מעצם השימוש בנתוני מדגם חלקי

 מאפייני אוכלוסיית המחקר 1.2

תוך התייחסות למשתנים מעת , מציגה את מאפייני אוכלוסיית המחקר (33טבלה ) הטבלה הבאה

הממוצע בקרב גברים  ל”מניתן לראות כי (. לערך 14גיל )ומאיסוף הנתונים הנוכחי  39ל מגי, הלידה

( ג"ק 4.2-פחות מ)הנמוך  ל”משיעור בעלי (. בהתאמה, ג"ק 1.10-ג ו"ק 1.22)גבוה מזה בקרב נשים 

מהעשרת מסגרת  וזאת כתוצאה, באוכלוסייה הכללית הינו יחסית גבוה  למצוי( ג ומעלה"ק 2)והגבוה 

הממוצע של  BMI-ניתן לראות כי ה. בקצוות ההתפלגות כפי שפורט בפרק השיטות ל”מדגימה בבעלי ה

ערך הסף להגדרת עודף , Kg/m242  -עומד על למעלה מ, הן בנשים הן בגברים, הצאצאים כיום
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 BMIעם ערכי , נראה כי בעיית ההשמנה גדולה אף יותר, בממוצע 14בנות , בקרב האימהות .משקל

עבור המשתנים אשר ישמשו  נבדקו Skewness -ערכי ה(. BMI≥30)ם התואמים השמנת יתר ממוצעי

 Skewnessנצפו ערכי , עבור כלל האוכלוסייה. כמשתנים תלויים במודלים לבחינת הקשרים הגנטיים

 BMIמלבד במקרה של , סבירה עבור משתנים אלהמצביעים על כך שהנחת הנורמליות ה, 3-נמוכים מ

כמשתנה התוצאה  BMIבחינת הנחות נוספות של המודל הלינארי עבור . טייה מסוימתשם נצפית ס

 .בפרק זה 4.4וטרנספורמציות למשתנה זה נדונו בפרק השיטות ובסעיף 

 αמאפייני אוכלוסיית המחקר :33טבלה  

  Men Women All 

N= 637 612 1249 

Perinatal characteristics 

Birth weight, Kg  
3.54 

(0.62) 
3.29 (0.60) 

3.42 
(0.62) 

      Skewness -0.36 0.22 -0.07 

Birth weight< 2.5 Kg, n (%) 48 (7.5) 63 (10.3) 111 (8.9) 

Birth weight> 4 Kg, n (%) 
208 

(32.7) 
102 (16.7) 310 (24.8) 

Maternal pre-pregnancy BMI, Kg/m2   23.7 (3.6) 24.3 (3.9) 24.0 (3.8) 

Characteristics at age 17 

Height, cm  
175.2 
(7.2) 

163.1 (6.0) 
170.5 
(9.0) 

Weight, Kg  
67.1 

(11.6) 
58.2 (9.8) 

63.6 
(11.8) 

BMI, Kg/m
2
  21.8 (3.5) 21.9 (3.4) 21.9 (3.5) 

Characteristics at age 32 (current study) 

BMI, Kg/m
2
  26.9 (4.8) 26.0 (5.5) 26.4 (5.2) 

      Skewness 1.27 1.17 1.16 

Weight, Kg  
82.9 

(15.8) 
68.1(15.0) 

75.6 
(17.1) 

      Skewness 1.21 1.18 0.93 

Wasit-hip ratio  
0.87 

(0.06) 
0.79 (0.06) 

0.83 
(0.07) 

      Skewness 0.44 0.52 0.2 

Waist circumference, cm  
91.5 

(12.4) 
81.6 (12.5) 

86.6 
(13.4) 

      Skewness 1.02 0.81 0.72 

Fat percent, %  20.4 (6.9) 32.1 (7.7) 25.8 (9.3) 

      Skewness 1.01 0.43 0.49 
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 (המשך) αמאפייני אוכלוסיית המחקר :33טבלה 

  Men Women All 

Father's ethnic origin 
% 

Israel 13.7 13.7 13.7 

Asia 29.4 34.8 32.1 

North Africa 21.8 21.4 21.6 

West 35.1 30.1 32.6 

Mother's ethnic origin 
% 

Israel 10.6 10.9 10.7 

Asia 27.6 30.9 29.2 

North Africa 23.6 23 23.3 

West 38.3 35.1 36.7 

Mothers' Characteristics (current study) 

BMI, Kg\m
2
 30.8 (6.3) 31.3 (6.8) 31.0 (6.6) 

α -Means (SD) are presented for all continuous variables  

 

 קורלציות בין מדדי ההשמנה 1.1 

ות גבוהות בין קיימות קורלצי, כפי שניתן לצפות. וג השמנהעבודה זו כוללת חמישה מדדים שונים לייצ

, BMIבין  0.1-נצפים מקדמי מתאם של כ, כי בקרב גברים, 34 ניתן לראות בטבלה.  חלק ממדדים אלו

עד  0.1של )בין מדדי ההשמנה האחרים ניתן לראות קורלציות נמוכות יותר . והיקף המתניים, משקל

, (r=0.936)למשקל  BMI-קיימת קורלציה גבוהה ביותר בין מדד הגם בקרב נשים (. בקירוב, 0.2

ראוי לציין כי בקרב נשים נראית . וקשרים עם מקדמי מתאם נמוכים יותר בין מדדי ההשמנה האחרים

למעט , (בקירוב 0.1)ירכיים לבין שאר מדדי ההשמנה -קורלציה נמוכה במיוחד בין יחס היקף מתניים

כל הקשרים היו מובהקים סטטיסטית  (.r=0.716)קשר חזק יותר עימו ה, המדד היקף מתניים

(p<0.01.) 
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 (: 'ב)ונשים ( 'א)בקרב גברים , קורלציות בין מדדי ההשמנה: 'ב-'א 34טבלה 

Pearson correlation coefficient : Men, N=637 

 
BMI, Kg\m

2
 Weight, Kg 

Waist circ., 

cm 

Wasit-hip 

ratio 

Fat percent
α
, 

% 

BMI, Kg\m
2
 1 0.904 0.905 0.680 0.801 

Weight, Kg 0.904 1 0.891 0.595 0.721 

Waist circ.,cm  0.905 0.891 1 0.819 0.789 

Wasit-hip ratio  0.680 0.595 0.819 1 0.627 

Fat percent, %  0.801 0.721 0.789 0.627 1 

α N for fat% = 061 

Pearson correlation coefficient : Women, N=612 

 
BMI, Kg\m

2
 Weight, Kg 

Waist circ., 

cm 

Wasit-hip 

ratio 

Fat percent
α
, 

% 

BMI, Kg\m
2
 1 0.936 0.823 0.334 0.855 

Weight, Kg 0.936 1 0.838 0.337 0.767 

Waist circ.,cm  0.823 0.838 1 0.716 0.751 

Wasit-hip ratio  0.334 0.337 0.716 1 0.333 

Fat percent, %  0.855 0.767 0.751 0.333 1 

α N for fat% = 463 

 רחמית להשמנה-והסביבה התוך ל”מבחינת הקשר בין . 2

 ניתוח מקדים 2.1

. JPS -מילידי קוהורט ה 10,429 קרב ב 39בגיל  BMIלבין  ל”מניתוח מקדים בחן את הקשר שבין 

 ;=0.635 :במודל לינארי) 39בגיל  BMI-ל ל”מ בקרב  כל אוכלוסיית המחקר נצפה קשר מובהק בין

p<0.001 .)ומתקיים גם לאחר בהשמנת האם טרם ההיריון  אינו תלוי לחלוטין קשר זה כמו כן נמצא כי

האם טרם  BMI-במודל המתוקן ל  for BW=0.372; p<0.001) השמנת האם טרם ההיריוןתקנון ל

מוצאה , השכלתה, גיל האם, אקונומי-מעמד סוציו, ניתוחים אלו מתוקנים למין הצאצא  (.ההיריון
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וכן שבוע ההיריון בעת ( ד הריוני ורעלת הריון"יל, סוכרת הריונית)מצבים רפואיים בעת ההיריון , האתני

 .הלידה

 להשמנה באוכלוסיית המחקר ל”מהקשר בין  2.2 

(. 9תרשים )ישר  מסתמן בעיקרו כקשר, משקל והיקף המותניים, BMIלמדדי ההשמנה  ל”מהקשר בין 

מסתמנים כרזים יותר מכפי שניתן היה לצפות , הגבוה באוכלוסיית המחקר ל”מיש לציין כי קבוצת בעלי 

. JPS0-מצאצאי קוהורט ה 10,429כפי שנצפה בקרב  39בגיל  BMI-ל ל”מלאור צורת הקשר בין 

להיקף  ל”מן מציעה כי בעוד שהקשר בי( 31טבלה )בחינת הקשר באמצעות מודלים של רגרסיה 

קיימת עדיפות למודל עם  BMIהרי שעבור , ולמשקל מתואר היטב באמצעות מודל לינארי  המותניים

, (p=0.080)מתקבל קשר גבולי במובהקותו  BMI-מאחר ובמודל לינארי ל, זאת. פולינום מדרגה שנייה

לא נמצא קשור  ל”מ, בדומה לכך. למודל מובילה לקשר מובהק Birth weight2ואילו הוספת המשתנה 

 Birth)אך קשר זה נצפה עם הוספת המשתנה הריבועי למודל  , במודל לינאריהשומן עם אחוז 

weight2)  .ליחס היקף מתניים ירכיים במודל לינארי או ריבועי ל”מלא נצפה קשר בין , לעומת זאת. 

  ל”מלפי קטגוריות של , היקף מתניים ומשקל ממוצעים, BMIערכי : 9תרשים 
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 למדדי ההשמנה במודלים של רגרסיה לינארית ל”מבחינת הקשר הלינארי והריבועי בין : 13בלה ט

 

 
Dependant variablesα 

 

Birth weight, Kg Birth weight2 , Kg2 

Independent 

variable 
Model 

β 

coefficient 
p value 

β 

coefficient 
p value 

BMI, Kg/m2 

1 0.425 0.080 

  

2 6.583 0.001 -0.906 0.002 

1-(1/BMI) β 

1 0.001 0.015 

  

2 0.010 
6.84E-

05 
-0.001 

2.06E-

04 

Weight, Kgγ 

1 2.044 0.005 

  

2 18.580 
4.50E-

04 
-2.567 0.002 

Waist circ., cm 

1 1.426 0.014 
  

2 15.134 0.001 -2.017 0.003 

Waist-hip-ratio 

1 
-7.07E-

04 
0.805 

  

2 0.011 0.629 -0.002 0.605 

Fat percent 

1 -0.500 0.182 

  

2 7.088 0.018 -0.116 0.011 

α- All models are adjusted for gender and origin 

β- Details regarding the transformation are given in the methods chapter 

γ- Further adjusted for height 
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כפי , בוצעה טרנספורמציה שלו BMIמהנחת הנורמליות עבור המשתנה  בשל סטיות מסוימות, כמו כן

נצפה ( (BMI/1)-1)לאחר טרנספורמציה  BMI-למשתנה ה ל”מהקשר שבין . שפורט בפרק השיטות

 (. 31טבלה )כקשר ישר ומובהק 

 רחמית -גורמים המייצגים את הסביבה התוך 2.1 

-אותרו גורמים נוספים לייצוג הסביבה התוך, תרחמי-כסמן של הסביבה התוך ל”מנוסף על השימוש ב 

הוביל ( factor analysis)שימוש בשיטה של ניתוח גורמים . כפי שפורט בפרק השיטות, רחמית

מהשונות הנצפית בשורה של משתנים הקשורים עם  29%גורמים המסבירים יחדיו  1לבנייתם של 

, גיל האם)הריוניים -ים אימהיים טרוםהמייצג בעיקרו משתנ, הגורם הראשון: רחמית-הסביבה התוך

BMI 44%מסביר , רחמית-הקשורים קשר חיובי עם הסביבה התוך( האם טרם ההיריון וסדר הלידה 

מבטא את הקשר הישר שבין מעמד סוציו אקונומי נמוך והסביבה התוך , הגורם השני. מהשונות

 SEP- Socio-Economicהמשתנה )כפי שנצפה לפי המשתנים השכלת האם ומקצוע האב , רחמית

Position ) רחמית עצמה -המייצג את הגדילה התוך, ואילו הגורם השלישי, נוספים 18.4%ומסביר

מסתמן כי סביבה תוך , כלומר. נוספים של השונות 39%מסביר ( ושבוע ההריון בלידה ל”מנכללים בו )

 BMI, אם מבוגרת יותר, מאופיינת בין השאר בסדר לידה מתקדם, גבוה יותר ל”מרחמית המובילה ל

לפי עיסוק ) גבוהאקונומי משפחתי -מעמד סוציוו השכלת אם גבוהה, שבוע הריון מתקדם, אימהי גבוה

מוצגים המשתנים שנכללו בניתוח הגורמים ומקדמיהם בקומבינציות הלינאריות  32בטבלה .  (האב

ן אחוז השונות המוסברת בשורה האחרונה בטבלה מצוי. היוצרות כל אחד משלושת הגורמים שאותרו

 .י כל אחד מהגורמים"ע
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 גורמים לייצוג הסביבה התוך רחמית והמשתנים המרכיבים אותם: 23טבלה 

Factors 

  
1: Maternal 

pre-pregnancy 
elements 

2: SEP 
3: Fetal 
growth 

Birth order 0.758 0.064 -0.231 

Mother's age 0.632 0.298 -0.401 

Mothers' ppBMI 0.560 -0.132 -0.136 

Gestational week 0.262 0.323 0.495 

Birth weight 0.435 0.497 0.473 

maternal education -0.345 0.671 -0.359 

SEP (high to low) 0.288 -0.647 0.413 

pregnancy weight gain -0.121 0.379 0.605 

% of variance explained 44.0 18.4 39.0 

כפי . שרים של גורמים אלו עם מדדי ההשמנה השונים נבחנו באמצעות מודלים של רגרסיה לינאריתהק

, הריוניים-המייצג בעיקרו מאפיינים אימהיים טרום, מציע הגורם הראשון, 15שניתן לראות בטבלה 

סוציו המייצג מאפיינים , נמצא הגורם השני, לעומתו. קשרים לינארים ישרים עם מדדי ההשמנה השונים

המבטא , השלישי  הגורם. י מדדים אלו"קשור קשר הפוך עם השמנה כפי שמבוטאת ע, אקונומיים

ולא עם , (מתוקן לגובה)ועם משקל  BMIנמצא קשור קשר לינארי רק עם , בעיקרו את גדילת העובר 

ים אלו ונראה כי קשר, מודלים ריבועיים לא הניבו קשרים חזקים יותר. מדדי ההשמנה האחרים שנבחנו

 .אכן לינאריים במהותם

  αרחמית למדדי ההשמנה-משתנים בין גורמי הסביבה התוך-קשרים חד: 23טבלה 

Univariate 
analyses 

1: Maternal pre-
pregnancy elements 

2: SEP 3: Fetal growth 

Independent   
variable 

β 
coefficient 

p value 
β 

coefficient 
p value 

β 
coefficient 

p value 

BMI, Kg/m
2
 0.817 5.69E-08 -0.615 1.67E-04 0.348 0.026 

Weight
 β
, Kg 2.34 4.76E-08 -1.676 3.77E-04 1.087 0.015 

Waist circ., cm 1.989 3.64E-08 -1.066 0.007 0.433 0.248 

Wais-hip-ratio 0.005 0.004 -0.007 2.10E-04 -0.001 0.566 

fat % 0.515 0.029 -1.057 2.07E-05 0.31 0.196 

α- All models are adjusted for gender and origin 

β- Further adjusted for height 
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, משתנים-רחמית למדדי ההשמנה באמצעות מודלים רבי-בחינת הקשר שבין גורמי הסביבה התוך

צפו קשר לינארי נ: מציעים תמונה דומה, בהם מהווים שלושת הגורמים יחד משתנים מסבירים להשמנה

המייצג את המעמד , וקשר הפוך עם הגורם השני, ישר בין הגורם הראשון לכל מדדי ההשמנה שנבחנו

מתוקן לגובה )ועם משקל   BMIנמצא הגורם השלישי קשור בקשר לינארי עם, לעומתם. אקונומי-הסוציו

היקף המותניים או עם בעוד שגורם זה לא נמצא קשור עם , וכן קשר גבולי עם אחוז השומן, (במודל

התרומה של שלושת הגורמים גם יחד להסברת השתנות מדדי ההשמנה . ירכיים-יחס היקף מותניים

r)עם אחוז שונות מוסברת , (Sig F change)הינה מובהקת עבור כל מדדי ההשמנה 
2
 change ) הנעה

 (.BMIעבור )לכל היותר , 2.1%-ל( ירכיים-עבור יחס היקף מתניים) 3.1%בין 

  αרחמית למדדי ההשמנה-משתנים בין גורמי הסביבה התוך-קשרים רבי: 13טבלה 

Multivariate 
analyses 

1: Maternal pre-
pregnancy elements 

2: Fetal growth 3: SEP 
Sig. F 

change 

R
2
 

change-
γ 

Independent   
variable 

β coeff. p value β coeff. p value 
β 

coeff. 
p 

value 
    

BMI, Kg/m
2
 0.879 

4.29E-
09 

-0.733 6.39E-06 0.468 0.003 
4.27E-

12 
0.046 

Weight
 β
, Kg 2.493 

4.83E-
09 

-1.941 3.17E-05 1.404 0.001 
7.69E-

12 
0.033 

Waist circ., 
cm 

2.095 
6.47E-

09 
-1.296 0.001 0.671 0.071 

2.09E-
09 

0.031 

Wais-hip-ratio 0.006 0.002 -0.008 1.02E-04 
3.19E-

05 
0.986 

3.15E-
05 

0.013 

fat % 0.602 0.01 -1.164 3.31E-06 0.48 0.045 
3.16E-

06 
0.018 

α- All models are adjusted for gender and origin 

β- Further adjusted for height 

γ- Change from baseline model with gender and origin to a model containing all 3 elements. 

 

 ולהשמנה ל”מהקשר בין גנוטיפ הצאצא ל. 1

 SNPs-אפיון ה 1.1

 SNPs-מיקום ה: שנכללו בעבודה וריאנטים הגנטייםמציגות מידע תיאורי אודות ה 'אבנספח הטבלאות 

-האללים ב, (HWE)ויינברג -המתקבל בבדיקת שיוויון הארדי p value, (position, location)כל גן ב



69 

 

SNP וכן שכיחות האלל הנדיר באוכלוסיית המחקר , (שכיח:נדיר)  הנדון(Minor Allele Frequency -

MAF .) 

 SNP by SNPגישת : קשרים גנטיים 1.2 

 1וכן  ל”מ)השונים לחמשת מדדי ההשמנה ולסמני הגדילה התוך רחמית  SNPs-הקשרים בין ה

ו באמצעות מודלים של נבחנ, (רחמית-הגורמים שנבנו בכדי להרחיב את ייצוגה של הסביבה התוך

. הקשרים מוצגים עבור גנוטיפ הילד וגנוטיפ האם במקביל. מתוקנים למין ולמוצא, רגרסיה לינארית

 וריאנטים הגנטייםהמפרטות את תוצאות המודלים הללו עבור כל אחת מן  3'הטבלאות בנספח ב

לפני , קות סטטיסטיתתוך סימון התוצאות המובה, p value-ו, טעות התקן, מקדם הרגרסיה: שנבחנו

 .FDRלהלן סיכום הממצאים לפני ואחרי תיקון להשוואות מרובות בשיטת . תיקון להשוואות מרובות

 גנוטיפ הצאצא ומדדי ההשמנה. 3
 

לפרק ' נספח ב) BMIנמצאו קשורים עם , הגנים שנכללו 31מתוך  1הפזורים על פני  SNPsאחד עשר 

באזור האינטרון בגן  LEPR ,4באזור האינטרון בגן  ADIPOR2 ,3באזור האינטרון בגן  4(: התוצאות

FTO ,4  באזור האינטרון בגןIGF2 ,3  בגן ' 1באזורIGF1  באזור האינטרון בגן  1-וTCF7L2 .

כאשר עבור , גבוליים במובהקותם לאחר תיקון להשוואות מרובות BMIעם  FTOבגן  הקשרים שנצפו

עם כל תוספת של   Kg/m2 0.7 -נצפתה עלייה של כ,  rs17817449-ו SNPs ,rs1421085-שני ה

אשר  2מהם , נמצאו קשורים עם משקל 1 SNPs(. corr. p value=0.051, בשניהם)האלל הנדיר 

אשר קשור , ובאינטרון לקולטן ללפטין TCF7L2-באינטרון ל, נוספים 4וכן  BMIנמצאו קשורים גם עם 

 .ינם מובהקים לאחר התיקוןממצאים אלה א. קשר גבולי במובהקותו BMIעם 

מהם שניים , (לפרק התוצאות' נספח ב)סמנים  1בבחינת הקשרים הגנטיים עם היקף המותניים אותרו 

(. TCF7L2ובאזור האינטרון בגן  ADIPOR2באזור האינטרון בגן ) BMIאשר נמצאו קשורים גם עם 

 -אחד ב, IGF2ון בגן סמנים מאזור האינטר 4נמצאו קשורים עם היקף המותניים גם , בנוסף

flanking_3UTR  בגן לאינסולין וכן סמן נוסף מאזור האינטרון שלTCF7L2 . לאחר התיקון להשוואות

 (: 17טבלה )סמנים נותרו קשורים קשר מובהק עם היקף המותניים  4, מרובות
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rs7132033   בגןADIPOR2  ו, בממוצע, מ בהיקף המתניים"ס 4.1קשור עם עלייה של- 

rs11196218  בגןTCF7L2   יש לציין כי האחרון קשור אף עם . מ בממוצע"ס 4.2קשור עם עלייה של

 (.coefficient=0.016, p value=0.0003, corr. p=0.012)ירכיים -עלייה ביחס היקף מותניים

כאשר כל , ירכיים-נמצא קשור קשר עם עלייה ביחס היקף מותניים IGF2בגן  rs3213216הסמן 

 CRHבגן  rs3176921גם הסמן . בממוצע 3.2%-ווריאנט מעלה את אחוז השומן ב תוספת של אלל

ואילו האלל הווריאנט , (עבור כל תוספת של אלל ווריאנט  3.1%)נמצא קשור עם עלייה באחוז השומן 

 (.בממוצע 3.1%-ב)קשור עם אחוז שומן נמוך יותר  IGF1בגן  rs6214 -ב

 מדדי ההשמנהגנוטיפ הצאצא ו קשרים  בין: 39טבלה 
 

Trait
α
 SNP β coefficient SE p value 

corr. p 

value
β
 

Waist circ., cm 

ADIPOR2 rs7132033  2.572 0.895 0.004 0.017 

TCF7L2  rs11196218 2.848 0.839 0.0007 0.033 

Waist-hip ratio 

TCF7L2  rs11196218 0.016 0.004 0.0003 0.012 

IGF2 rs3213216 0.013 0.005 0.005 0.030 

Fat % 

IGF2 rs3213216 1.548 0.585 0.008 0.048 

CRH rs3176921 1.951 0.957 0.042 0.042 

IGF1 rs6214 -1.645 0.573 0.004 0.046 

α-No associated SNPs were found for BMI and weight after FDR-correction 

β- FDR-corrected within genes 

 רחמית-הצאצא והסביבה התוך גנוטיפ 1.4.4

קשר מובהק עם מדדי  יםבגנוטיפ הילד נותרו קשור וריאנטים 2, לאחר תיקון להשוואות מרובות

כאשר  , ל”מעם עלייה ב יםקשור, NPY-מהן בקולטנים ליים נש(: 32טבלה )הסביבה התוך רחמית 

-בrs7679206 ר עבו ל”מגרם בממוצע ב 94תוספת של כל אלל ווריאנט קשורה עם עלייה של 

NPY5R , גרם בממוצע עבור  313ובעלייה שלrs12652106 ב-NPY6R .שלושה ווריאנטים נוספים ,
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-נמצאו קשורים קשר הפוך עם הגורם המייצג משתנים אימהיים טרום IGF1-בגנים לאינסולין ול

 (.IGF1בגן  rs6214 -בגן לאינסולין ו rs3842756-ו rs3842748)הריוניים 

 רחמית-גנוטיפ הצאצא והסביבה התוך רים  ביןקש: 32טבלה 
 

Trait
α
 SNP β coefficient SE p value 

corr. p 

value
β
 

BW 

NPY5R rs4632602 0.072 0.029 0.012 0.024 

NPY6R rs12652106 0.161 0.049 0.001 0.001 

Component 1: 

Maternal pre-

pregnancy elements 

INS rs3842748 -0.165 0.059 0.005 0.008 

INS rs3842756 -0.184 0.062 0.003 0.008 

IGF1 rs2162679 -0.310 0.089 0.001 0.006 

α-No associated SNPs were found for components 2 or 3 after FDR-correction 

β- FDR-corrected within genes 

 ציון גנטי: קשרים גנטיים 1.1 

בעל אפקט חזק , בודדים לכדי ציון מסכם SNPsאפקטים של  גישת הציון הגנטי מאפשרת לסכום

שנמצאו קשורים ברמת מובהקות של   SNPs-כל ציון מכיל את ה.  ומובהק יותר מהאפקטים של רכיביו

p<0.1  וסוכם עבור כל פרט את מספר האללים , (לפני תיקון להשוואות מרובות)עם התכונה הנדונה

אין ) 0ערכי ציון הסיכון הגנטי לכל פרט יכולים לנוע בין . הנכללים SNPs-הקשורים עם עלייה בתכונה ב

הפרט הומוזיגוט )שנכללו  SNPs-ה' או פעמיים מס, לפרט אף אלל שנמצא כקשור עם הגברת התכונה

שנכללו לא היו מקרים  הוריאנטיםעבור (. שנכללו SNPs-בכל ה, לאללים הקשורים עם הגברת התכונה

הטבלה  . ה ממדדי ההשמנהוכן עבור שלוש ל”מעבור  יםגנטי םציוני מוצגים 31בטבלה  .של מידע חסר

וערכיו המינימאליים והמקסימאליים , (ת.ס)ערכו הממוצע , שנכללו בכל ציון SNPs-ה' מס מתארת את

 .באוכלוסיית המחקר
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 מאפייני הציונים הגנטיים: 31טבלה 

  
BW 

genetic 
score 

BMI 
genetic 
score 

Weight 
genetic 
score 

Waist circ. 
genetic 
score 

N of SNPs 6 15 10 13 

Mean (SD) 1.3 (3.9)  15.6 (3.1) 9.3 (2.2) 11.9 (2.6) 

Min 0 3 3 4 

Max 2 24 18 21 

וריאנטים הלתאר את האפקט המשולב של סך , האחת: לשימוש בציון הסיכון הגנטי כאן שתי מטרות

לבחון האם לציון זה יש אפקט כלשהו גם על תכונות , והשנייה, תשבחנתי על התכונה הנבחר הגנטיים

ניתן לפנות לשאלת המנגנון ולבחון האם הקשר של ציון הסיכון הגנטי , במידה ונמצא קשר כזה. אחרות

 . רחמית-עם מדד ההשמנה מתווך דרך הסביבה התוך

השני , ישון הראשוןבין פרטים בשל, בערכיהן הממוצעים של התכונות ניתן לראות את ההבדלים

בכל המקרים נצפה קשר ישר . 'ד2 - 'א2והשלישי של הציון הגנטי עבור כל אחת מהתכונות בתרשימים 

( Anova p value)על הבדל מובהק בין השלישונים  שונות המעיד נתוחעם , בין הציון הגנטי לתכונה

לינארי -הלאבהקותו של הקשר ועל חוסר מו, (Test for linearity)ועל מובהקותו של הקשר הלינארי 

(Deviation from linearity )40בטבלה  כמפורט . 

השני , ומדדי השמנה בקרב בעלי ציונים גנטיים בשליש הראשון ל”מממוצעי :  'ד2 - 'א2 םתרשי

 בכל תכונה, והשלישי
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  קשרים בין הציונים הגנטיים לממוצעי המשתנים הפנוטיפיים: 40טבלה 

 

ANOVA p value Test for linearity 
Deviation from 

linearity 

BW 0.040 0.002 0.360 

BMI 4.11E-06 1.57E-06 0.184 

Weight 0.0021 0.0033 0.803 

Waist circ. 0.0034 2.47E-04 0.886 

 

מוצג , כמו כן. הפנוטיפים השוניםכל אחד מהציונים הגנטיים לבין מציגה את הקשרים בין  43טבלה 

ומכיל רק , (ציון הגנטיהשאיננו כולל את )השונות המוסברת של הפנוטיפ הנדון על ידי מודל בסיס  אחוז

לעומת אחוז השונות המוסברת על ידי , (adjusted R2 without score), מין ומוצא כמשתנים מסבירים

 םציוניהם של תרומתניתן לבחון את , כך (.adjusted R2 with score)ציון הגנטי המודל המכיל גם את 

 .מעבר למין ולמוצא, הגנטיים לאחוז השונות המוסברת של הפנוטיפ

 מתוקנים למין ומוצא, תוצאות ממודלים לינארים: לפנוטיפיםקשרים בין הציונים הגנטיים  :43טבלה 

  BW BMI 

  
β 

coefficient 
p value 

adj .R
2
 

with score 

β 

coefficient 
p value 

adj .R
2
 with 

score 

BW score 6.612 6.661 6.655 0.165 0.054 0.014 

BMI score -0.002 0.911 0.022 6.219 4.48E-06 6.616 

Weight score -0.002 0.134 0.021 0.124 3.59E-07 0.013 

Waist circ. score 0.033 0.330 0.029 0.444 1.06E-04 0.044 

adjusted R
2
 without 

score 
1.1.2 0.012 
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  Weightα Waist circumference 

 

β 

coefficient 
p value 

adj .R
2
 

with score 

β 

coefficient 
p value 

adj .R
2
 

with score 

BW score 0.467 0.055 0.269 0.429 0.312 0.321 

BMI score 0.692 2.64E-06 0.281 0.291 1.28E-04 0.322 

Weight score 0.972 3.29E-07 0.278 0.142 1.09E-04 0.321 

Waist circ. score 0.636 9.12E-05 0.272 6.519 9.67E-05 6.156 

adjusted R
2 
without 

score 
1.267 1.0.2 

α- further adjusted for height 

ולא נמצא טיוב של , כי הקשרים בין הציונים הגנטיים לתכונות נבדקו גם במודלים ריבועיים, יש לציין

 םציוניהמטבלה זו ניתן לראות כי תרומתם של . אלו אכן לינארייםנראה כי קשרים , כלומר. הקשר

ההפרש שבין אחוז . הינה קטנה, מעבר למין ולמוצא, פנוטיפכל הגנטיים לאחוז השונות המוסברת של 

 0.2%-ו 1.1%, 3.2%, ל”מעבור הציון הגנטי ל 3.1%השונות המוסברת עם הציון הגנטי ובלעדיו הינו 

ניכרת התרומה הרבה ביותר במקרה של . בהתאמה, משקל והיקף מתניים, BMI-עבור הציונים ל

 3.4% -ז השונות המוסברת משם עולה אחו, BMIעל התכונה ( משקללו BMI-ל)הגנטיים  םציוניה

 BMI-הציונים הגנטיים לעם הוספת , בהתאמה, 1.3%-ו 1.0%-ל, על ידי מין ומוצא בלבד יםהמוסבר

הקשורים  SNPsמורכב ממספר רב יחסית של   BMI-ם כך שהציון להדבר עולה בקנה אחד ע. משקללו

 מעבר לקשרים המובהקים שנצפים בין כל אחד מהציונים. 31כמתואר בטבלה , (סמנים 32)עם התכונה 

הרי שכל אחד מהציונים למדדי , (הערכים המודגשים בטבלה)הגנטיים לבין התכונות עבורם נבנו 

, כמו כן. ללא יוצא מן הכלל, עם כל אחד ממדדי ההשמנה האחריםהשמנה נמצא קשור קשר מובהק גם 

 p)ועם משקל BMI  (p value=0.054 )נמצא קשור קשר גבולי במובהקותו עם  ל”מהציון הגנטי ל

value=0.055). האם הקשר בין : קשרים גבוליים אך מעניינים אלו מאפשרים לבחון את שאלת המנגנון

 ? רחמית-רך הסביבה התוךהגנטית להשמנה מתווך ד שונותה
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 בחינת מנגנונים משוערים. 4 

 ליאוטרופיה מול תיווךפ 4.1

של )מתווך בקשר שבין ציון גנטי  ל”מהאם : בחרתי לבחון את נושא המנגנון בדוגמה זו עבור השאלה

 . כמדד להשמנה, 14ומשקל בגיל ( ל”מ

, רחמית-שמנה דרך הסביבה התוךנבחן את שאלת קיומו של תיווך בין וריאביליות גנטית לה, תחילה

: נגדיר את הקשרים להלן, לשם כך. Baron, R. M., & Kenny, D. A342י "ע 3121-כפי שהוצע ב

 ל”מהינו הקשר החד משתני בין   b, ל”מהינו הקשר החד משתני בין הציון הגנטי לבין  aהקשר 

שתני שבין הציון הגנטי מייצג את הקשר החד מ cואילו , (כמדד השמנה)משקל  -למשתנה התוצאה

. המתוקנים למין ולמוצא, שלושת הקשרים הללו נבחנים במודלים של רגרסיה לינארית. לבין משקל

לצרכי תקנון , למודל" גובה"ת "נוסף המשתנה הב, במודלים בהם משמש משקל כמשתנה התוצאה

 (. מאחר והמשקל משמש כאמור כמדד להשמנה)

 Baron, R. M., & Kenny, D. A, 1986 -תאם ממו, מודל לבחינת תיווך: 1תרשים 

 

 

 

 

 

 

אך כאשר המודל כולל גם את המשתנה , ל"מייצגים קשרים בין זוגות המשתנים כנ 'c-ו 'bהקשרים 

קודם לבחינת , צריכים להתקיים שלושה תנאים מקדימים, Kenny-ו Baronלשיטתם של . השלישי

הקשר בין הציון הגנטי למשקל . מציגה קשרים אלו 44 טבלה(. ראה פרק השיטות) ’b -ו  c, a:התיווך

ניתן לבחון את הקשר , בשלב הבא. ואילו שאר הקשרים אכן מתקיימים, מתקיים באופן גבולי בלבד

מתווך באופן מוחלט את הקשר ( ל”מ) Mבמידה והמשתנה : לשם אמידת התיווך עצמו, ’cהוא , הרביעי

X:  
 BW genetic 

risk score 

M: Birth weight, 

Kg 

 

Y: Weight at 

age 32 (Kg) 

a 

c , 
c’ 

b, 
b’ 
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לגמרי במודל המתקנן " להיעלם"צריך ( משקל) Yעל ( הגנטיהציון ) Xהרי שהאפקט של , Y-ו  Xשבין 

, 44כפי שניתן לראות בטבלה . הרי שמדובר בתיווך חלקי, באם הקשר ייחלש אך לא ייעלם(. ל”מ) M-ל

, אשר היה מלכתחילה גבולי במובהקותו, הקשר בין הציון הגנטי לבין משקל, למודל ל”מעם הוספת 

. 0.019-ל 0.022-מ p-ועלייה בערך ה, בערך המקדם 31%עם החלשות של , נחלש עוד יותר

 .מתווך באופן חלקי בקשר שבין הציון גנטי להשמנה ל”ממהחלשות זו של הקשר עולה כי 

 αהקשרים הנבחנים במודל התיווך: 44טבלה 

Association β coeff. p value 

c: Score & weight β 0.467 0.022 

a: Score & BW 0.014 0.003 

b': BW & weight, adjusted for Score β 1.970 0.008 

c’: Score & weight, adjusted for BW β 0.407 0.097 

Change in coefficient: c’ vs. c - 13% 

 
α- all models are adjusted for gender and origin. β- further adjusted for height 

עשיתי שימוש במבחן , ל"ית של תיווך במקרה הנבכדי לתת מענה לשאלת מובהקותו הסטטיסט

מכפלת המקדמים של )חושב היחס שבין האפקט הבלתי ישיר , לשם כך. Sobel testסטטיסטי בשם 

, 4.022-יחס זה נמצא שווה ל(.  כמפורט בפרק השיטות)לבין השונות המשותפת ( bבקשר  aהקשר 

, כלומר) 0.02של  p valueית בהינתן לערך הקריטי בהתפלגות נורמאלית סטנדרטאשר בהשוואה 

עולה מממצאים אלו , לסיכום (.גם אם קרוב לגבוליות)מעיד על תיווך המובהק באופן סטטיסטי ( 3.11

 . עצמו ל”מעל ידי  חלקילבין השמנה מתווך באופן  ל”מכי הקשר בין הציון גנטי של 

י מודל לינארי "מודל ריבועי מאשר עי "למשקל בבגרות מתואר טוב יותר ע ל”ממאחר והקשר בין , אולם

באופן .  בריבוע ל”מבחנתי את מודל התיווך גם עם הוספה של המשתנה , (כמפורט בפרק השיטות)

 :השינוי בערך המקדם של הציון הגנטי עם משקל בבגרות אף גדול יותר, זה
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 αממודל התיווך תצאותו: 41טבלה 

Association β coeff. p value 

c: Score & weight β 0.467 0.022 

c’: Score & weight, adjusted for BW & BW2 0.371 0.127 

Change in coefficient: c’ vs. c -20.5% 

 
 

עם יחס בין האפקט הבלתי ישיר , בתנאים אלה מפיק תוצאה מובהקת Sobel test, כמו כן

(a*b=0.595 ) ומעיד על קיומו , רך הקריטיהמצוי בבטחה מעבר לע, 1.394לבין השונות המשותפת של

Hayes349 לפי, bootstrappingמשתני בגישת -עשיתי שימוש במודל תיווך רב, בנוסף .של תיווך
. 

ולמשקלות  למוצא ,תוך תקנון למין)זה לצד זה , כיםבריבוע כמשתנים מתוו ל”מו ל”מבמודל זה הוגדרו 

הינו  ל”מהאפקט הבלתי ישיר דרך  מתקבל כי, גם בגישה זו(. כפי שנעשה במודלים לעיל, הדגימה

-] CI 95%: בריבוע  ל”מכך גם האפקט הבלתי ישיר המתווך דרך .   CI 95% [[1.083;0.188: מובהק

גם כאן התקבלה תוצאה . כמשתנה התוצאה BMIגם עבור   חזרתי על אנליזה זו. [0.966- ;0.125

 ל”מו) CI [0.068; 0.429] 95% ל”מי "המעידה על מובהקותו של תיווך הקשר בין ציון גנטי להשמנה ע

 (. CI [-0.381; -0.0518] 95% בריבוע

4.2 Propensity score 

בעל אפקט , בודדים לכדי רכיב מסכם SNPsלסכום אפקטים של , כאמור, גישת הציון הגנטי אפשרה

, נוספתגישה . ולבחון באמצעות רכיב זה את שאלת המנגנון, חזק ומובהק יותר מהאפקטים של רכיביו

כפי ". propensity score" -הינה ה, המשלימה את הגישה שתוארה לעיל ושימושה מקובל  כיום

על סמך כלל הסמנים הגנטיים  הצפויים ל”מו BMI-הערכי מבטא ציון זה את , שתואר בפרק השיטות

הערך  חושב, כך. וריאנטים גנטיים, במקרה זה, וייעודו תקנון מודל לסט של משתני רקע, שברשותנו

 . בהינתן המידע הגנטי בלבד, עבור כל פרט( expected BW, expected BMI)הצפוי של התכונות 
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  propensity scores-מאפייני ה: 42טבלה 

  expected BMI expected BW 

Mean 27.946 3.609 

SD 0.030 0.002 

Minimum 27.865 3.603 

Maximum 28.051 3.616 

Associations 
between expected 
and observed 
traits* 

Pearson correlation  

(sig. 2-tailed)  
0.109 (1.22E-04) 0.003 (0.921) 

Thirtiles: ANOVA p 
value 

2.22E-05 0.564 

Thirtiles: test for 
linearity 

1.86E-05 0.676 

* The association between expected BMI and observed BMI, as well as the association between 

expected BW and observed BW. 

 השני והשלישי, בשליש הראשון propensity scoreבקרב בעלי  BMIממוצעי :  30 םתרשי

 

אך בעל קורלציה , מייצר אומנם ציון בעל טווח ערכים צר BMIניתן לראות כי השימוש בגישה זו עבור 

הן בהשוואת ממוצעי התכונה בשלישונים של , הן בבחינה כמשתנה רציף, מובהקת עם התכונה עצמה

נשתמש , כעת. לא נמצא קשר בין הציון המנובא לבין התכונה עצמה, לעומת זאת, ל”מעבור .  ןהציו

האפקט הגנטי על התכונות הנדונות ובחינת גודל השפעתו של " תיקון"במשתנים מחושבים אלו לצורך 

 . אפקט זה
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 והשמנה ל”ממודל לתקנון ההשפעות הגנטיות בקשר בין : 42טבלה 
 

 

 

 

 

 

, BMIעל  ל”מ למודל משנים אך במעט את האפקט של propensity scores-ניתן לראות כי הוספת ה

מהי מידת : בחנו את שאלת המנגנון בכיוון השני, כאן. בלבד 2%-עם הפחתת ערך המקדם בכ

ממצא זה מסתמנת השפעה מתונה של ? להשמנה ל”מההשפעה של הסמנים הגנטיים על הקשר בין 

 . השמנה ל”מעל הקשר בין , עם השמנה יםובייחוד כאלה הקשור, וריאנטים גנטיים

 נוטיפ האם לפנוטיפ הצאצאהקשר בין ג .5

את הקשר בין גנוטיפ האם להשמנה בצאצא ניתן להסביר באמצעות , כפי שתואר במבוא לעבודה זו

וכך על , רחמית-השפעת הגנוטיפ האימהי על הסביבה התוך, הורשה: ביניהם, מספר מנגנונים

, כאן. ההורי או אפקט של המקור,  טווח על בריאות האדם-רחמית עם אפקט ארוך-התפתחות תוך

סעיף , SNP by SNPגישת )בחנתי תחילה את הקשרים בין גנוטיפ האם לפנוטיפ הצאצא באופן ישיר 

בחנתי האם , במטרה לשפוך אור על המנגנון העשוי לעמוד מאחורי קשרים אלו, בהמשך לכך(. 2.4

 (.  2.1סעיף )או על מדדי השמנת הצאצא  ל”מישנו אפקט של המקור ההורי על 

 SNP by SNPגישת : שרים גנטייםק 5.1

 גנוטיפ האם והשמנת הצאצא 2.3.3

נבחנו באמצעות מודלים של , על מדדיה השונים, בגנוטיפ האם להשמנת הצאצא וריאנטיםקשרים בין 

יחיד נותר  נטוריא. 4'תיאור תוצאות אלו מפורט בנספח ב. מתוקנים למין ולמוצא, רגרסיה לינארית

-כאשר הוספה של אלל ווריאנט אחד ב, ר התיקון להשוואות מרובותקשור עם השמנת הצאצא לאח

IGF2 rs3213223  שומן בצאצא  4.2%-תורמת לעלייה ב(coefficient=2.433, p value=0.003, 

Model Variable 
BMI 

β coeff. SE p value 

1 BW (Kg) 0.212 0.411 0.011 

2 

BW (Kg) 0.293 0.412 0.022 

Expected BW -85.982 76.133 0.259 

Expected BMI 19.769 4.948 0.003>  

    4.65%- שינוי ערך המקדם
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corr. p value=0.018 .)אותו ווריאנט בגנוטיפ הילד נמצא קשור עם , לצורך ההקבלהBMI קשר ישר ,

ווריאנט אחר בגנוטיפ , כמו כן. א עמדה בתיקון להשוואות מרובותאשר ל, ברמת מובהקות נומינלית

עם כל תוספת של האלל  3.2%-נמצא כמגביר הן את אחוז השומן ב, IGF2 rs3213216, הילד בגן זה

 .גם לאחר התיקון להשוואות מרובות, ירכיים-הן את יחס היקף מתניים, הווריאנט

 רחמית-גנוטיפ האם והסביבה התוך 2.3.4

רחמית נבחנו אף -של הצאצא ולמשתנים המייצגים את הסביבה התוך ל”מים בין גנוטיפ האם להקשר

תיאור תוצאות אלו מפורט בנספח . מתוקנים למין ולמוצא, הם באמצעות מודלים של רגרסיה לינארית

עם הגורם המייצג  יםבגנוטיפ האם נמצאו קשור וריאנטים 2, לאחר תיקון להשוואות מרובות. 'ב

כאשר , IGF2-ו NPY, אלו נמצאו בשני גנים וריאנטים(. 3פקטור )הריוניים -ם אימהיים טרוםמשתני

, (גיל וסדר הלידה, האם טרם ההריון BMI-המורכבת מ)תורמים לעלייה בתכונה  NPY-הווריאנטים ב

לא נמצאו . להלן 41הקשרים מפורטים בטבלה . קשורים עם ירידה בערכיה IGF2-ואילו הווריאנטים ב

 .או עם הגורמים הנוספים ל”משרים עם ק

 לממצאים מגנוטיפ הצאצא תוך השוואה,ם בין גנוטיפ האם לפנוטיפ הצאצאקשרי :41טבלה 

  Maternal genotype associations Offspring genotype associations 

SNP Trait
α
 

β 

coefficient SE 

p 

value 

corr. p 

value
β Trait 

β 

coefficient 

p 

value 

NPY rs16138 factor 1: 

Maternal 

pre-

pregnancy 

elements 

0.146 0.065 0.025 0.037 Factor  3 0.153 0.047 

NPY rs16129 0.127 0.054 0.02 0.037 no association 

IGF2 rs3213221 -0.175 0.061 0.002 0.007 no association 

IGF2 rs734351 -0.190 0.061 0.002 0.007 no association 

IGF2 rs3213223 Fat % 2.433 0.819 0.003 0.018 BMI 0.961 0.046 

IGF2 rs3213216 

Waist-hip 

ratio 
no association 

Waist-

hip ratio 
0.013 0.005 

Fat % no association Fat % 1.548 0.008 
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 בחינת אפקט של המקור ההורי. 0 

נבחן , (ומדדי ההשמנה ל”מ)צאצא על המשתנים הפנוטיפיים בחינת אפקט המקור ההורי של גנוטיפ ה

מוצגים להלן , עבור כל אחד מהתוצאים הללו. בעבודה זו עבור כלל הסמנים הגנטיים שנכללו בה

באמצעות )על התכונה  אבהית/הסמנים הגנטיים עבורם נמצאה עדות להשפעה של הורשה אימהית

אבהית של האלל הנדיר לבין התכונה במודל /קשר מובהק בין המשתנה המייצג הורשה אימהית

לאפקט של המקור ( F-test p value<0.05)וכן סמנים עבורם התקבלה תוצאה מובהקת , (רגרסיה

את המבחן תוצ. המשווה בין המשתנים המייצגים הורשה אימהית ואבהית, Waldההורי על פי מבחן 

 .צוינה רק במקרים של קשר מובהק

0.1 BMI   הצאצא 

הפזורים  SNPs 1-ב, הצאצא BMIשל האלל הנדיר על  אבהיתנמצאו עדויות להשפעת ההורשה ה

אשר בהורשה  TCF7L2בגן  rs1056877יש לציין את הווריאנט . IGF1, IGF2, TCF7L2בגנים 

ונותר מובהק גם ( (β coefficient=2.7, p=0.0003אבהית הראה קשר חזק במיוחד עם התכונה 

: נמצא גם אפקט מובהק של המקור ההורי מהוריאנטיםיים נשעבור . לאחר תיקון להשוואות מרובות

rs10735380  בגןIGF1 (p=0.043) ,ו- rs7903424  בגןTCF7L2 (p=0.022 .)לצד עדויות אלה ,

עם אפקט מובהק של המקור ההורי  ,TCF7L2 ,rs11196224נמצאה גם עדות להורשה אימהית בגן 

(p=0.023.) 
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 הצאצא BMIעל  המקור ההורי אפקט :42טבלה 

Outcome: BMI 

Maternal/Paternal transmission 
β 

coefficient 
SE p value 

F test
α
 p 

value 

Paternal IGF2 rs680 -1.067 0.446 0.017  

Paternal IGF1 rs6214 -0.991 0.474 0.037  

Paternal IGF1 rs1520220 1.155 0.513 0.024  

Paternal IGF1 rs5742667 1.086 0.502 0.031  

Paternal IGF1 rs10735380 1.246 0.495 0.012 0.043 

Paternal TCF7L2 rs749596 -1.190 0.528 0.024  

Maternal TCF7L2 rs11196224 1.365 0.465 0.003 0.023 

Paternal TCF7L2 rs11196229 -1.038 0.494 0.036  

Paternal TCF7L2 rs7903424 -1.093 0.468 0.020 0.022 

Paternal TCF7L2 rs1056877 2.698 0.740 0.0003*  

α- F-test for maternal vs. paternal transmission, indicating parent-of-origin effect 

* Significant (p<0.05) after FDR-correction within genes 

 הצאצא משקל 0.2

-ו IGF2נמצאו מספר עדויות להורשה אבהית בגנים , גם בבחינת קשרים גנטיים עם משקל הצאצא

TCF7L2 . אף נצפה אפקט מובהק של המקור ההורי , בגן האחרון אנטיםהוריעבור(rs10885409 F-

test p=0.027; rs7903424 F-test p=0.011 .)בגן  נטגם וריא העל, בנוסףADIPOR2  אשר

(. p=0.036, F-test NS)ג בממוצע במשקל הצאצא "ק 4.2בהורשה אבהית קשור עם עלייה של 

 יםבגן לאינסולין כקשור ףנוס נטווריא LEPR בגן וריאנטים 4זוהתה הורשה אימהית של , לעומת זאת

 F-test)בגן לאינסולין אף נמצא בעל אפקט מובהק של המקור ההורי  rs3842748. עם משקל הצאצא

p=0.043 .)לאחר תיקון להשוואות מרובות קשרים אלו לא היו מובהקים. 
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 על משקל הצאצא המקור ההורי אפקט :41טבלה 

Outcome: Weight 

Maternal/Paternal transmission 
β 

coefficient 
SE p value 

F test
α
 p 

value 

Paternal ADIPOR2 rs7132033 2.844 1.352 0.036 

 

Maternal LEPR rs1137100 -3.090 1.534 0.044 

 

Maternal LEPR  rs4655539 -2.739 1.382 0.048 

 

Paternal IGF2 rs680 -3.144 1.376 0.022 

 

Maternal INS rs3842748 -3.525 1.747 0.044 0.043 

Paternal TCF7L2 rs10885409 -2.582 1.309 0.049 0.027 

Paternal TCF7L2 rs7903424 -2.926 1.360 0.032 0.011 

α- F-test for maternal vs. paternal transmission, indicating parent-of-origin effect 

* Significant (p<0.05) after FDR-correction within genes 

 היקף המתניים  0.1

בגן  rs7132033-הורשה אבהית של האלל הנדיר ב, בדומה לקשר שנצפה עם משקל הצאצא

ADIPOR2  נמצאה קשורה קשר ישר עם היקף המתניים של הצאצא(β coefficient=2.8, p=0.036 .)

, נמצאה קשורה קשר הפוך עם התכונה, לעומת זאת, IGF2בגן  rs680 ריאנטהוהורשה אבהית של 

-ב וריאנטיםובמספר  CRHנצפתה הורשה אבהית בגן , כמו כן. BMIבדיוק כפי שנצפה עבור 

TCF7L2 . מעניין לציין כי בגןTCF7L2 השלוש: נמצא אפקט מובהק של המקור ההורי כחוט השני 

עם היקף המתניים של הצאצא כאשר  יםורנמצאו קש( rs7908486 ,rs11196224 ,rs7085532) וריאנטים

: נמצא אפקט כפול( rs1028629-ו rs7903424) בשני וריאנטים אחרים. האלל הווריאנט התקבל מהאם

ואילו הורשה אימהית של , הורשה אבהית של האלל הנדיר נמצאה קשורה עם היקף מתניים צר יותר

הללו היה אפקט המקור ההורי מובהק  בשני הוריאנטים. נמצאה קשורה עם היקף מתניים רחב, שלו

(F-test p=0.003, 0.027 ,בהתאמה.) 
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 הצאצא על היקף המתניים של המקור ההורי אפקט :10טבלה 

Outcome: Waist circumference 

Maternal/Paternal 

transmission 
β coefficient SE p value 

F test
α
 p 

value 

Paternal ADIPOR2 rs7132033 2.326 1.129 0.040 

 

Paternal IGF2 rs680 -2.449 1.128 0.030 

 

Paternal CRH rs3176921 -3.046 1.483 0.040* 

 

Maternal TCF7L2 rs7908486 -3.760 1.158 0.001 0.016 

Maternal TCF7L2 rs11196218 3.166 1.208 0.009 

 

Paternal TCF7L2 rs749596a -3.179 1.329 0.017 

 

Maternal TCF7L2  rs11196224 2.377 1.194 0.047 0.027 

Maternal TCF7L2 rs7085532 -2.709 1.210 0.025 0.039 

Maternal TCF7L2 rs7903424 3.014 1.315 0.022 

0.003 

Paternal TCF7L2 rs7903424 -2.756 1.154 0.017 

Maternal TCF7L2 rs290481 -2.396 1.172 0.041 
 

Maternal TCF7L2 rs1028629 2.359 1.349 0.080 

0.027 

Paternal TCF7L2 rs1028629 -2.163 1.208 0.074 

α- F-test for maternal vs. paternal transmission, indicating parent-of-origin effect 

*- Significant (p<0.05) after FDR-correction within genes 

 ירכיים-יחס היקף מתניים .0.4

עם , כבעל אפקט על השמנה IGF1עלה שוב הגן , ירכיים-מתניים-הקשרים עם יחס היקף בבחינת

 rs5742632: β coefficient= -0.014, p=0.039, F-test )הורשה אבהית של האלל הנדיר 

p=0.023 .) בגןLEPR אפקט מובהק של  אך, נמצאו השפעות מעורבות של הורשה אימהית ואבהית

עלו שוב עדויות לאפקט  TCF7L2בגן (. F-test pלפי )הורשה אבהית בלבד המקור ההורי נמצא עבור 

נמצא קשר עם התכונה בהורשה אימהית של האלל  SNPs 2-בכאשר , של המקור ההורי על השמנה

נמצאו קשרים , בגן זה rs1056877 ריאנטבו. F-test p=0.027 )נמצא גם  rs1028629עבור )הנדיר 

בגן  יםאחר וריאנטים שנינמצאו , לעומת זאת. ללא קשר למקור ההורי ,ם התכונהחזקים ומובהקים ע
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TCF7L2 הורשה אימהית או אבהית של האלל הווריאנט לא נמצאו קשורות באופן מובהק עם  םבה

, ירכיים-אך בעוד שלהורשה אימהית של האלל הנדיר היה קשר הפוך עם יחס היקף מתניים, התכונה

בשני המקרים היה אפקט המקור ההורי . ר עם התכונה דווקאקשר יש קשורההורשה אבהית שלו 

 (. rs290481, F-test p=0.043; rs10885410, F-test p=0.029)מובהק 

 הצאצא ירכיים של-על יחס היקף מתניים המקור ההורי אפקט :13טבלה 

Outcome: waist-Hip-ratio 

Maternal/Paternal transmission β coefficient SE p value 
F test

α
 

p value 

Maternal LEPR rs1171276 -0.016 0.006 0.010 

 

Paternal LEPR rs4655539 0.014 0.006 0.024 0.023 

Paternal LEPR rs4606347 -0.014 0.006 0.015 0.018 

Maternal LEPR rs1475397 -0.013 0.006 0.023 

 

Paternal IGF1 rs5742632 -0.014 0.007 0.039 0.023 

Maternal TCF7L2 rs7908486 -0.015 0.006 0.016 

 

Maternal TCF7L2 rs11196218 0.013 0.006 0.028 
 

Paternal TCF7L2 rs749596 -0.019 0.007 0.005 
 

Maternal TCF7L2 rs1028629 0.017 0.007 0.009 0.027 

Maternal TCF7L2 rs290483 -0.015 0.006 0.015 
 

Maternal TCF7L2 rs290481 -0.013 0.007 0.051 

0.043 

Paternal TCF7L2 rs290481 0.008 0.007 0.235 

Maternal TCF7L2 rs1056877 0.050 0.015 0.001* 

NS 

Paternal TCF7L2 rs1056877 0.038 0.004 3.22E-18* 

Maternal TCF7L2 rs10885410 -0.012 0.007 0.082 

0.029 

Paternal TCF7L2 rs10885410 0.013 0.008 0.079 

α- F-test for maternal vs. paternal transmission, indicating parent-of-origin effect 

*- Significant (p<0.05) after FDR-correction within genes 

 

 אחוז השומן 0.5
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ר ההורי של כתלות במקו, גנים שונים נמצאו כבעלות אפקט על אחוז השומן בגוף 2-ב וריאנטים 31

בגן rs9764 -הורשה אבהית ב: גם לאחר תיקון להשוואות מרובות מהקשרים מובהקים 2. האלל הנדיר

NPY1R ,ב-IGF1 rs6214 וב- rs1056877 ב- TCF7L2 נמצאו קשורות עם אחוז שומן נמוך יותר ,

, F-test p=0.014, 0.008)כאשר בשניים הראשונים אף נמצא אפקט מובהק של המקור ההורי 

נמצאה קשורה עם ( rs3842748)הורשה אימהית של הווריאנט בגן לאינסולין , בנוסף(.  בהתאמה

. נמצאה קשורה עם אחוז שומן גבוה יותר FTO-הורשה אבהית ב, זאת לעומת. יותר נמוךאחוז שומן 

 (.בהתאמה, F-test p=0.041, 0.045)נצפה אפקט מובהק של המקור ההורי , גם בשתיים האחרונות

 הצאצא על אחוז השומן של המקור ההורי אפקט :14בלה ט

Outcome: fat% 

Maternal/Paternal transmission 
β 

coefficient 
SE p value 

F test
α
 p 

value 

Paternal LEPR rs1475397 1.696 0.859 0.049 
 

Paternal NPY1R rs9764 -2.627 0.839 0.002* 0.014 

Paternal NPY2R rs10461238 1.668 0.748 0.026 
 

Paternal NPY5R rs11100494 2.726 1.170 0.020 0.015 

Paternal FTO rs1421085 1.915 0.775 0.014* 0.041 

Paternal FTO rs17817449 1.563 0.789 0.048 
 

Maternal INS rs3842756 -1.877 0.924 0.043 
 

Maternal INS rs3842748 -2.140 0.826 0.010* 0.045 

Paternal IGF1 rs6214 -3.012 0.745 5.73E-05* 0.008 

Paternal IGF1 rs10735380 1.601 0.789 0.043 0.049 

Maternal TCF7L2 rs11196218 1.701 0.792 0.032 
 

Maternal TCF7L2  rs749596 -2.030 1.028 0.049 
 

Paternal TCF7L2  rs1056877 -2.370 0.708 0.0069* 

 

α- F-test for maternal vs. paternal transmission, indicating parent-of-origin effect 

*- Significant (p<0.05) after FDR-correction within genes 
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 שקל לידהמ 0.0

ה בשלוש. כתלות במקור ההורי ל”מעם  יםכקשור וריאנטים 30בבחינת אפקט המקור ההורי עלו 

כאשר , NPY5Rבגן  4, םמה. רו מובהקים לאחר תיקון להשוואות מרובותהקשרים אף נות,מהם

 =rs11724320: coefficient)גדול יותר ואפקט המקור ההורי מובהק  ל”מהורשה אבהית קשורה עם 

0.124, p=0.004, F-test p=0.043; rs7679206: coefficient= 0.132, p=0.002, F-test 

p=0.026 .)המקור ההורי גם בגנים נמצא אפקט של , בנוסףNPY, IGF1 ו-TCF7L2 .rs1520220 

נמוך יותר  ל”מהורשה אימהית של האלל הנדיר קשורה עם  :אפקטים מנוגדים הראה, IGF1בגן 

 .F-test p=0.02 :שפעות מובהקהבין ה ההבדל .גבוה ל”מהורשה אבהית קשורה עם ו

 הצאצא של ל”מעל  המקור ההורי אפקט :11טבלה 

Outcome: BW (Kg) 

Maternal/Paternal transmission β coefficient SE p value 

F test* p 

value 

Paternal ADIPOR2 rs2058112 -0.134 0.051 0.009   

Paternal NPY rs16138 -0.081 0.038 0.034 0.036 

Paternal NPY5R rs11724320 0.124 0.043 0.004* 0.043 

Paternal NPY5R rs7679206 0.132 0.043 0.002* 0.026 

Paternal NPY6R rs12652106 0.142 0.068 0.039*   

Paternal IGF1 rs17727841 0.098 0.05 0.049   

Maternal IGF1 rs1520220 -0.083 0.043 0.057 

0.029 

Paternal IGF1 rs1520220 0.065 0.045 0.148 

Paternal TCF7L2 rs7081062 -0.084 0.04 0.036   

Maternal TCF7L2 rs10885410 -0.107 0.045 0.017   

Maternal TCF7L2 rs290494 0.171 0.057 0.003 0.028 

Maternal TCF7L2 rs1028629 -0.098 0.042 0.021 0.019 

α- F-test for maternal vs. paternal transmission, indicating parent-of-origin effect 

* Significant (p<0.05) after FDR-correction within genes 
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 דיון

 סיכום הממצאים. 1

לבין מדדי  ל”מהראשונית של עבודה זו לבחון האם שונות גנטית מסבירה את הקשר שבין  מטרתה

גנים עם  31-ב וריאנטים גנטייםבאופן שיטתי קשרים אפשריים של  נבחנו ,לשם כך. רותהשמנה בבג

בעלי  נבחרו מתוך מסלולים פיזיולוגיים הגנים. רחמית-והסביבה התוך ל”מוכן עם , מדדי השמנה

 ,Adipocyte homeostasis and energy metabolism) ל”מאו /פוטנציאל השפעה על השמנה ו

HPA Axis, Ins and IGF Signaling .)ניתוח הנתונים ברמת ה-SNPs  רובם ברמת שהעלה ממצאים

כאשר לאחר תיקון להשוואות מרובות נותרו כמה קשרים מובהקים ומעניינים עם , מובהקות נומינלית

פקטורי לבגנים , ADIPOR2בגן , מדדי השמנה בגנים מהמסלול המווסת הומאוסטזיס של שומנים

נמצאו  IGF1-בגן לאינסולין וב, NPY-בקולטנים ל, בנוסף. TCF7L2 -בכן וIGF2 -ו IGF1הגדילה 

נמצאו עדויות לאפקט של המקור , כמו כן. רחמית-או עם הסביבה התוך ל”מקשרים מובהקים עם 

אך חלקם מובהקים , מרבית הממצאים ברמת מובהקות נומינלית ,גם כאן. ההורי על השמנת הצאצא

גם תוצאות  נדונות כאן, בשל אופיו האקספלורטורי של פרק זה. בותתיקון להשוואות מרולאחר גם 

ממצא , בלטו אפקט של הורשה אבהית במספר גנים על אחוז השומן בצאצא. ברמת מובהקות נומינלית

וכן אפקט של המקור , ל”מאבהית על /בו נצפו אפקטים מנוגדים של הורשה אימהית IGF1מעניין בגן 

במשולב עבור  יידונו, אפקט המקור ההוריו לפנוטיפים SNPsבין  יםרהקש מצאימ. INSההורי בגן 

 ל”מקשר שבין ל כהסברגנטית השונות נחזור לשאלת ה, בהמשך .הגנים בהם עלו ממצאים בולטים

, שונות גנטית המשותפת לשתי התכונותהמדגים  יחיד וריאנט לא נמצא אומנם. לבין מדדי השמנה

האם הקשר שבין שונות גנטית למדדי : לבחון את שאלת המנגנון פשרולם השימוש בציונים גנטיים איא

השימוש במודלים שונים של  ?או שמתקיים מצב של פליאוטרופיה, ל”מהשמנה בבגרות מתווך על ידי 

נמצא כי לצד , על השמנה יםהמשפיע וריאנטים גנטייםבבחינת מכלול של : תיווך העלה תוצאות עקביות

אלה על  וריאנטיםשל  םמתווך דרך השפעת( 40%-כ)חלק מהאפקט , השמנה על הישירה םהשפעת

 .(משפיע על השמנה, שבתורו) ל”מ
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 להשמנה ל”מ בין הקשר. 2

נצפה , משקל והיקף המותניים, BMIלמדדי ההשמנה  ל”מהקשר בין , כפי שתואר בפרק התוצאות

מסתמנים , (ג"ק 2-ה מלמעל) הגבוה באוכלוסיית המחקר ל”מקבוצת בעלי אולם , בעיקרו כקשר ישר

בחינת הקשר באמצעות מודלים של רגרסיה ,  כמו כן. ג"ק 2-ל 1.2שבין  ל”ממקבוצת בעלי כרזים יותר 

הרי , להיקף המותניים ולמשקל מתואר היטב באמצעות מודל לינארי ל”ממציעה כי בעוד שהקשר בין 

 ,לצפותשונה ממה שניתן היה  ממצא זה. קיימת עדיפות למודל עם פולינום מדרגה שנייה BMIשעבור 

. 39בגיל  BMI-ל ל”מבין נצפה קשר לינארי  JPS0-מצאצאי קוהורט ה 10,429בקרב זאת כי לאור 

הקשרים שבין המשתנים האחרים אשר נאמדו כמייצגים את הסביבה התוך רחמית עם משתני , בנוסף

לפיהם הקשר , ממצאים דומיםלא מצאתי בספרות עדויות ל, מעבר לכך. ההשמנה היו קשרים ליניאריים

אני , לאור זאת. הגבוה ביותר ל”מבפרט בתחום קבוצת בעלי , אינו מתקיים BMI-ל ל”מהלינארי בין 

 . מניחה כי חריגה זו מצורת הקשר הצפויה הינה מקרית ומוסברת במסגרת טעות הדגימה

1 .IGF1 & IGF2  

2.2  IGF1 & IGF2 ל”מו 

-לבין אחד מפקטורי הסביבה התוך IGF1בגן  rs2162679וריאנט נמצא קשר בין ה בעבודה הנוכחית

ניתן לייחס ממצא זה לקשר שכבר הודגם (. הריוניים-משתנים אימהיים טרום: 3פקטור )רחמית 

כי  ציינו וחבריו Hokken-Koelega :במספר עבודות, רחמית-לגדילה תוך IGF1בספרות בין הגן 

, למשל. רחמית-בגדילה התוך IGF1/IGF2הגדילה  של פקטורי םקיימות עדויות רבות לתפקיד

, בממוצע 10%-הראו משקלי לידה הנמוכים בכ IGF1-deletion IGF2/מחקרים בעכברי מעבדה עם 

גן ב וריאנטיםהציגו ממצאים הקושרים בין וחבריו Arends .  143 בהשוואה לעכברים ללא מוטציות אלו

IGF1 במדגם של  כאשר, משקל ואורך בלידהמדדי שילוב  י"ע אשר הוגדרה, רחמית-לבין גדילה תוך

n=124 הצביעו החוקרים על , והוריהם נולדו קטנים לגילם יילודים אשרTransmission 

disequilibrium  בשני סמנים מיקרוסטליטים בגןIGF1 . הימצאותו של אחד משני הסמנים הללו

, בדם IGF1עותי של ההורמון בגנוטיפ היילוד אף נמצאה קשורה עם רמות נמוכות באופן משמ
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החוקרים הסיקו כי רמות נמוכות של ההורמון . בהשוואה ליילודים שאינם נושאים את האלל הנדון

IGF1 ,322רחמית פחותה -מובילות לגדילה תוך, וריאנטים גנטייםי "הנקבעות ע
רק מיעוט , עם זאת. 

-מחקר מ, למשל. סיות בלתי תלויותרפליקציות באוכלוי "עשל ממצאים כגון אלו הוכחו לאורך השנים 

זוגות תאומים  100-בכ ל”מלבין   IGF2-ב (SNPs) וריאנטים שכיחיםאשר בחן קשר אפשרי בין  4001

322מעין אלו לא מצא קשרים  East Flanders Prospective Twin Survey -והוריהם מה
 . 

ובפרט , ור עם הסיכון לסרטן שדנמצא קש rs2162679הספציפי  הוריאנט הגנטיראוי לציין כי , בנוסף

כפי , (בקרב הומוזיגוטיות לאלל הווריאנט,  OR=0.17, p=0.005:22לפני גיל )להופעתו בנשים צעירות 

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) 321-שעלה ממצאי ה
 .

צא הקשר בעבודה זו בין הווריאנט הנדון לבין ייתכן וממ אך, של העבודה הנוכחית המוקדאומנם אין זה 

: ומהווים גורמי סיכון ידועים לסרטן השד 3נובע דווקא מאותם מאפיינים אשר נכללים בפקטור  3פקטור 

BMI מחקר שנערך במסגרת קוהורט ה, למשל. מספר הילדים וגיל האם בלידה, האם-EPIC  האירופאי

גם מספר הילדים . 329מנופוזיואליות-שד בקרב נשים פוסטלבין הסיכון לסרטן  BMIמצא קשר ישר בין 

היקף שנערך -למשל ממחקר מעקב רחב, כפי שעלה ,בלידה נמצאו קשורים עם סרטן שד וגיל האם

אשר הצביע על גיל מאוחר יותר בלידה הראשונה ( The Malmö Diet and Cancer Study)בשבדיה 

אף נחקר כמתווך אפשרי  IGF-1קשר זה יש לציין כי בה .322כגורם סיכון לסוגי סרטן אלימים יותר

 .321 בקשר שבין הגבלת הצריכה הקלורית לבין סרטן

 IGF2או  IGF1בגנים  וריאנטיםנמצא קשר בין  לא, 3לבין פקטור  IGF1לצד הממצא בין וריאנט בגן 

, אולם .יללעכנזכר , הדבר עולה בקנה אחד עם חוסר העקביות לגבי קשרים אלו בספרות. ל”מלבין 

אינה נותנת ביטוי , הגנטית בלבד השונותברמת , כי הגישה הראשונית בה עשיתי שימוש, חשוב לציין

וכי יש עניין בבחינת הממצאים בגנים אלו באמצעות גישה , לתהליכי החתמה ולשונות בביטוי הגנים

 IGF1 -גנטית ב תשונולצד חוסר הקשר בין , כך. המביאה לידי ביטוי אפקט אפשרי של המקור ההורי

 הצביעה על השימוש בגישת המקור ההורי בעבודה הנוכחית , SNP-ברמת ה ל”מלבין  IGF2או 

הורשה אימהית של האלל הנדיר נמצאה כאשר , ל”מאפקטים מנוגדים של מקור הורי אימהי ואבהי על 
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פיגנטיים מנגנונים א .גבוה ל”מנמוך יותר ואילו הורשה אבהית שלו קשורה עם  ל”מקשורה עם 

ולא מן הנמנע כי קיימת השפעה כלשהי של המקור ההורי , לא הובהרו לחלוטין IGF1הפועלים על הגן 

 . כפי שמציע ממצא ראשוני בעבודה זו, על ביטוי הגן

בחן קשרים בין המוצא ש, בוליביה, פז-להמהוצגו גם במחקר  ל”מעדויות לאפקט מנוגד זה על 

האויר דל בחמצן ולכן בעל השפעה , ('מ 1100פז נמצאת בגובה -הל)בגובה רב . ל”מהמשפחתי לבין 

דורית לחיים בגובה רב -החוקרים שיערו כי הסתגלות רב. רחמית-רסטריקטיבית על הגדילה התוך

גבוה יותר ליילודים  ל”מתבוא לידי ביטוי בשינויים גנטיים המקנים יתרון אבולוציוני שיתבטא ב

ובנוסף אליו נצפתה השפעה של , אפקט זה אכן נמצא. דורות לאורך" מקומיות"ממשפחות שהינן 

גרם בממוצע ואילו הורשה אבהית  23-נמוך ב ל”מהורשה אימהית נמצאה קשורה עם : המקור ההורי

320גבוה יותר ל”מנמצאה קשור עם 
תואם לתיאורייה , מצא בעבודה הנוכחיתבדומה למ, ממצא זה. 

,  Moore & Haigי"ע 3113-אשר הועלתה כבר ב, תיאוריה זו .”parental conflict hypothesis“בשם 

 מבחינה, בין האם לאב גורסת כי מנגנון ההחתמה התפתח ביונקים כתוצאה מניגוד האינטרסים

, לאחריוולצאצא במהלך ההריון בכל הקשור להעברת חומרי מזון מהאם , אבולוציונית והישרדותית

הרי שגנים אבהיים  ,לעובר מגיעה מהאם אך לא מהאבם מאחר ותרומת המשאבים הגופניי. 323בהנקה

גדילה תוך ן בראשו, שמשמעותן העברה מוגברת של משאבים מהאם בצאצא דווקא יעודדו תכונות

לכך מצוייה בהחתמת  הדגמה ברורה. גנים אימהיים יסתרו אפקט זה, לעומת זאת .והנקה רחמית

  syndrome( PWS) -מעורב הן ב אזור זה :בשני סינדרומים 15q11-q13האזור הכרומוזומאלי 

Prader-Willi ,הן ב-Angelman syndrome (AS) .ב-AS , אובד הביטוי האימהי של הגןUBE3A 

 ואחד ממאפיניו הינ, וכמו כן, המצוי באזור כרומוזומאלי זה (ההעתק האימהירק במצב תקין מבוטא )

אובדים גנים ממקור אבהי באזור  PWS-ב, לעומת זאת. תקופת הנקה ממושכת במיוחדנטייה ל

יינים מאפ, גדילה מהירה ואכילת יתר, קה פחותהיניב, בין השאר, והסינדרום מתאפיין, כרומוזומאלי זה

 .324האםמגופניים המתיישבים עם הפחתת תרומת משאבים 
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גם עם שימוש בגישה הבוחנת אפקט של , ל”מל IGF2לא עלו ממצאים הקושרים בין הגן  במחקרנו

 IGF2 מדגישים כי בבואנו לבחון השפעות אפשריות של הגן  ממחקרים שוניםממצאים . ר ההוריהמקו

את רמות גם יאים לידי ביטוי מתבקש לעשות זאת בכלים המב, כמו גם על תכונות אחרות, ל”מעל 

ברצף הגנטי בלבד איננה מספיקה בכדי ללמוד אודות  שונותשל נראה כי בחינה , למעשה. המתילציה

ידוע כעובר תהליכי החתמה אפיגנטיים בתחילת ההתפתחות  IGF2 .עות של גן זה על הפנוטיפההשפ

 differentially)בהם מוחתמים האללים ממקור אימהי בשני אזורי מתילציה דיפרנציאלית , העוברית

methylated regions- DMR) .ביטוי האללים האבהיים ב-IGF2  קשור קשר הדוק עם ביטוי הגןH19 

ומנם ברור זה מכבר א .321 ככל הנראה בשל מנגנון רגולציה משותף, (בר החתמה אבהית דווקאשעו)

אולם המנגנון המדוייק ומשמעות ההבדלים ברמות המתילציה עדיין , IGF2שמתרחשת מתילציה בגן 

צפון קרולינה בחן קשרים בין רמות מ ,Newborn Epigenetics STudy (NEST)-ה, כך. נחקרים

. ל”מבדם חבל הטבור ועם  IGF2עם ריכוז  IGF2-המתילציה הדיפרנציאלית ב באזוריהמתילציה 

וקשר ישר , IGF2קשר הפוך בין רמות המתילציה לבין ריכוז : תוצאותיו הצביעו על קשרים מתבקשים

 ,IGF1ובכללם )השפעה אפשרית של גנים מועמדים  וחבריו בחנו Turan .329ל”מלבין  IGF2בין ריכוז 

IGF2, INS ) רמות ה: שייעודם לבטא את פוטנציאל ההשפעה של הגן, בשני אמצעים ל”מעל-RNA 

במחקרם לא נמצאו עדויות לקשרים בין וריציה גנטית . ורמות המתילציה, בדם חבל הטבור ובפלצנטה

 המוסברת ל”ממעניין לציין כי בניתוח נתונים להערכת אחוז השונות של , אולם. ל”מבגנים אלה ל

נמצא שיעור מוסבר לא , הגנים המועמדים שנכללו 31ורמות המתילציה בסך  RNA-רמות הבאמצעות 

 .322 (בהתאמה, 41%-ו 42%)מבוטל 

2.1 IGF1 & IGF2 והשמנה 

2.1.1 IGF1 

בחינת רמות : מחקרים שונים על סמך ממצאי תואר בהרחבה במטבוליזם של גלוקוז IGF1תפקידו של 

IGF1 י עבודות בעכבר, בחולי סוכרתknockout ,תיאור מקרה של  ואףIGF1-deletion כל . באדם

וכך ביססו את השערת , לבין הגברת התנגודת לאינסולין IGF1-אלה הדגימו את הקשר בין חוסר ב
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321במטבוליזם של גלוקוז IGF1תפקידו של 
מחקרים קליניים הראו את התועלת בשיפור , בנוסף. 

 הן לאוכלוסייה בריאה, ן לחולי סוכרתה IGF1הרגישות לאינסולין באמצעות מתן 
310

גם ברמת  .

 וריאנטהובייחוד עבור , מבוסס ועקבי לבין מטבוליזם של גלוקוז IGF1הקשר בין  הווריאנטים הגנטיים

rs35767 :מחקרי  43אנליזה של -ממצאי מטהGWAS ,משתתפים  21,000-אשר כללה למעלה מ

כקשור עם רמות גלוקוז בצום ועם  IGF1-ב rs35767 וריאנטהצביעו על ה, באוכלוסייה האירופאית

עלה אף במחקר  rs35767 הוריאנט .313(HOMA-IRי האינדקס "כמבוטא ע)תנגודת לאינסולין 

GWAS לבין מטבוליזם של גלוקוז הז וריאנטוגם שם אושש הקשר בין , נוסף שנערך באוכלוסייה סינית 

ובהם אחוז השומן , שונים לביטוי הרכב מסת הגוף נמצא קשור עם פרמטרים הזוריאנט  , כמו כן. 314

ובייחוד , האמריקאי Health, Aging, and Body Composition ממחקר 90-91בנשים בנות , בגוף

 אמריקאיות-בנשים אפרו
311

. 

כאשר כל תוספת של , לבין אחוז השומן בגוף rs6214 הוריאנטנצפה קשר מובהק בין  במחקר הנוכחי

 β =-1.65, corr. p)בממוצע באחוז השומן בגוף  3.12%ורה עם ירידה של האלל הווריאנט קש

value=0.046 .) ב ואיננ שוריאנט זהלמרות-LD  עםrs35767 הקושר בין , ממצא זה, שהוזכר לעיל

, זאת. תואם באופן כללי לידוע בספרות, (י אחוז השומן"כמבוטא ע)לבין השמנה  IGF1-ב וריאנט גנטי

הן לאור הממצאים השונים , Health ABCחקר מגנטי לאחוז השומן ב וריאנטר בין הן לאור ממצא הקש

שכן ההשפעה על השמנה עשוייה , שפורטו לעיל, לבין מטבוליזם של גלוקוז IGF1גן ההקושרים בין 

  .לבין תנגודת לאינסולין הוריאנטיםי הקשר בין "להיות מתווכת ע

כמבוטא , על השמנה מקור אבהיהצביעו על אפקט של  IGF1ממצאים בגן  ,בעבודה הנוכחית ,בנוסף

של מקור אומנם לא מצאתי עדויות בספרות לאפקט . ירכיים-ויחס היקף מתניים BMI, י אחוז השומן"ע

ניתוח תאחיזה . אך בהקשר זה יש לציין ממצא במיקום סמוך, על השמנה( 12q23.2-ב) IGFבגן אבהי 

על אזור כרומוזומאלי סמוך , בין השאר, הצביע, נוכחיתוחבריו מהשנה ה Dongי "משפחות ע 410-ב

(12q24 )312 מיוחסת השפעה על מדדי השמנה, בו להורשה אימהית דווקא
ממצאי העבודה , כלומר. 

 .הן על מדדי השמנה, ל”מהן על , IGF1הנוכחית עולה בבירור אפקט של המקור ההורי בגן 
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2.1.2  IGF2  והשמנה 

-קשור קשר ישר עם יחס היקף מתניים IGF2בגן rs3213216 הווריאנט נמצא כי האלל  בעבודה זו

נמצאו  בגנוטיפ האם IGF2בגן  rs734351-ו rs3213221הווריאנטים , בנוסף .אחוז השומןועם ירכיים 

אלו ממצאים . משתנים אימהיים טרום הריוניים: 3רחמית באמצעות פקטור -קשורים עם הסביבה התוך

לא נצפו ממצאים שכן , (רחמית-והסביבה התוך ל”מבעוסקת בהשמנה ולא בפיסקה ה)כאן  מוזכרים

לא סביר יהיה , לפיכך. רחמית-לבין הסביבה התוך בגנוטיפ הילד IGF2בגן  וריאנטיםהקושרים בין 

המבטא , 3על פקטור  גנוטיפ האםנבחנת כאן השפעת , אם כך. להניח כי מדובר באפקט מורש

אומנם לא בדקתי בעבודה זו את . האם טרם ההריון BMIובראשם , משתנים אימהיים טרום הריוניים

הקשרים לעיל עשויים לבטא , אך להערכתי, האם BMIההשפעה הישירה של הגנוטיפ האימהי על 

, ממצאים אלו .על השמנה באוכלוסיית האימהות IGF2בגן  וריאנטיםשל  םהשפעתבעקיפין את 

עולים בקנה אחד עם , להשמנה IGF2בגן ם שונים וריאנטיהמצביעים ככל הנראה על הקשר שבין 

גם אם , להשמנה לאורך השנים  IGF2-עבודות שונות שבחנו את הקשר בין ווריאנטים שכיחים ב

, בעבר(. בעבודה הנוכחית עלוגבוה עם הווריאנטים ש LD -שאינם מצויים ב)בווריאנטים אחרים 

גם . BMI  (6815 A/T ,1156 C/T ,1926 C/G)312בגן זה על  וריאנטיםהודגמה השפעה אפשרית של 

העלתה ממצאים  IGF2-INS-THהגנים  cluster פים באזור הכרומוזומאלי בו נמצאבחינת הפלוטי

. 311(ד ורמות טריגליצרידים"ל, השמנה)וסקולארים -כאשר נמצא קשר עם גורמי סיכון קרדיו, דומים

מחקר בקרב אנשים הסובלים , למשל. עבודות שונות בחנו מנגנונים העשויים להסביר קשר זה

ממצא . לבין רמות חימצון שומנים גבוהות יותר C/G 1926מהשמנת יתר הצביע על קשר בין הווריאנט 

בין ,  וחבריו Gauntי "ע 4003-זה עשוי להוות הסבר למנגנון העומד מאחורי קשר שתואר כבר ב

319נמוך יותר BMI-וריאנט זה ל
צאו קשורים עם רמות הוצאת האנרגיה אף נמ IGF2-ווריאנטים ב. 

 .312להשמנה IGF2היבט נוסף אשר עשוי להסביר את הקשר בין , במנוחה לאחר אכילה

. להשמנה IGF2-ב וריאנטיםלא העלו ממצאים עקביים באשר לקשר בין , לעומת זאת, עבודות אחרות

 IGF2 ((6815 A/T, 1156 T/C (G/A), 820בגן  חנו ווריאנטים שכיחיםב שונותשלוש עבודות , למשל
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G/A (ApaI) ,ההצביע ,באוכלוסייה בריטית, עבודה אחת :אך ללא עקביות בממצאי המחקרים השונים 

. 311-390רהיו רזים יות AA -הומוזיגוטים לכאשר , לבין השמנה G/A (ApaI 820)הווריאנט בין על קשר 

הצביעה דווקא על ממצא , מצא זהשבוצעה באוכלוסיה אמריקאית לבנה בכוונה לאשש מ, אחרתעבודה 

. GGהיו דווקא בעלי אחוז שומן גבוה יותר בהשוואה לבעלי הגנוטיפ  AAגנוטיפ העלי בכאשר , הפוך

מחקר שלישי  .393באוכלוסייה הנדונה BMIלא נמצא קשר בין ווריאנט זה לבין משקל או , לעומת זאת

 .BMI394אלו לבין וריאנטים לא מצא קשר בין באוכלוסיה בריטית 

ל נובע משימוש במודלים שאינם מתאימים לבחינת האפקט של "חוסר העקביות בממצאים הנוייתכן 

בבחינת , אכן. כאמור, כפונקציה של המקור ההורי באזור של הגנום אשר עובר החתמה וריאנטים

קשורה rs680 -נמצא כי הורשה אבהית של האלל הנדיר ב, אפקט המקור ההורי בעבודה הנוכחית

כפי , ממצא זה עולה בקנה אחד עם הידוע אודות החתמה אימהית בגן זה. ר הפוך עם השמנהקש

, ApaI (820 G/A)הידוע גם בשמו , rs680יש להדגיש כי הווריאנט .  שנדון ביתר פירוט בסעיף הקודם

 .כפי שנזכר לעיל, כבר תואר בספרות כקשור עם מדדי השמנה שונים

1. INS       

 3באמצעות פקטור , רחמית-עם הסביבה התוך יםנמצאו קשור INSבגן  וריאנטיםי נש, בעבודה זו

נחקר רבות בהקשר של  INSהגן . rs3842756-ו rs3842748(: הריוניים-משתנים אימהיים טרום)

לא נמצאו  GWASבמחקרי . ועוד, ל”מ, מדדי השמנה שונים, תנגודת לאינסולין, 4-ו 3סוכרת מסוג 

אולם מחקרים אשר נקטו בגישת . 391בגן זה לבין מדדי השמנה או משקל לידהקשרים בין ווריאנטים 

יתר . 391-399והשמנה בילדות, 392-392הגנים המועמדים הצביעו על הקשרים הנדונים עם מחלת הסוכרת

בצאצא  INS variable number of tandem repeats -מחקרים שונים הראו קשר בין ה, על כן

היקף ראש ואורך בעת , 392לבין משקל הלידה ( IGF2-הגנים לאינסולין ו המווסת את השעתוק של)

 Avon Longitudinal Study of Pregnancy and-העבודה שבוצעה במסגרת , כך למשל .391הלידה

Childhood איששה את הקשר בין  ,האנגליINS VNTR מ "ס 0.2עם עלייה של , לבין היקף ראש

עם , קשר זה היה חזק במיוחד בקרב ילודים שאינם בכורים. INS VNTR class III/IIIבממוצע בבעלי 
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תואמים לממצאים השונים  ממצאינו. 320להיקף ראש גדול מהממוצע בקבוצה זו 2סיכוי גדול פי 

  .רחמית-היבטים שונים של הגדילה התוךל INSבגן  וריאנטיםבין קשר  המצביעים עלבספרות 

 3.2%-קשורה עם אחוז שומן נמוך יותר ב rs3842748מהית של נמצא בעבודה זו כי הורשה אי, בנוסף

יש  ,זה בהקשר(. F-test p=0.041)עם אפקט מובהק של המקור ההורי , (p value=0.047)בצאצא 

עלו עדויות לכך כי האזור הכרומוזומאלי בו מצוי הגן לאינסולין עובר  10-לציין כי כבר מאז שנות ה

, ם שהצביעו על אפקט של המקור ההורי של ווריאנטים באזור זהלאור מחקרים שוני, זאת. החתמה

323על הסיכון לסוכרת INS VNTR -ובפרט ב
 British Diabetic"-מהבמחקר , כך למשל .

Association-Warren Trios Collection (BDA-WTC)" , והוריהם 4בו נכללו חולי סוכרת מסוג ,

, זאת. באוכלוסייה סכרתית זו בקרב VNTR-ב class IIIשכיחות גבוהה יותר של האלל האבהי נצפתה 

מת החתכי אפשרות הממצא זה הצביע על . בעוד שדפוס ההורשה האימהית תאם להורשה מנדלית

, כיום .324גורם סיכון לסוכרתמשנה את ביטוי הגנוטיפ באופן המהווה  , אללים ממקור אימהי באזור זה

, זאת. נחשבת למבוססת( 11p15.5-ב) INS ההשערה כי מתרחשת החתמה אימהית באזור הגן

הממצא בעבודה הנוכחית מצביע על .  geneimprint: IMPRINTED GENE DATABASES 321פ"ע

ממצא זה דווקא . לבין אחוז שומן נמוך יותר, קשר בין הורשה אימהית של של ווריאנט המצוי באזור זה

 .ת באזור זה וסיכון מוגבר לסוכרתקשר בין הורשה אבהי שהראו ,BDA-WTC-ה מתיישב עם ממצאי

4 .ADIPOR2 

. בצאצאים נמצא קשור עם היקף מתניים רחב יותר ADIPOR2בגן   rs7132033הווריאנט , בעבודה זו

-מציעים קשר בין הגנים לאשר מצטרפים לממצאים מהספרות  ממצאי העבודה הנוכחית, באופן כללי

ADIPOQ הצביע על קשרים בין שני , אוכלוסייה קוריאניתמחקר ב, כך למשל. השמנהבין וקולטניו ל

321לבין השמנהADIPOQ (-11377C>G, +45T>G  )ווריאנטים בגן 
יש לציין כי קשרים בין , עם זאת. 

GWAS329לא אומתו במחקרי  ADIPOQ, ADIPOR1,ADIPOR2-ב וריאנטים גנטיים
אומנם לא ידוע  .

אשר מצוי עימו  rs11061937אך לגבי הווריאנט ,  rs7132033הספציפי נטלי על ממצא שדווח בווריא

 Broad institute-באמצעות תוכנה של ה, חושב עבור אוכלוסייה אירופאית לבנה LD (r2= 0.885-ב
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321
נבחן  The Finnish Diabetes Prevention Studyבמסגרת מחקר המעקב : דווח ממצא מעניין (

או סוכרת ( CVD)ות מחלה קרדיווסקולארית והסיכון להתפתח ADIPOR2-בהקשר שבין ווריאנטים 

-נמצאו קשורים עם הסיכון ל rs11061937ובהם , ווריאנטים 2. תנגודת לאינסולין בעליבקרב , 4מסוג 

CVD .הממצא  .310באוכלוסייה זו 4ווריאנט זה אף נמצא קשור עם הסיכון לפתח סוכרת מסוג , בנוסף

 .ל ממחקר הסוכרת הפיני"דיווחים הנעבודה הנוכחית עולה בקנה אחד עם המה הנדון

של , אך לא אימהית, נצפתה הורשה אבהית, בעבודה הנוכחית בניתוח לפי המקור ההורי, בנוסף

rs7132033 , ג בממוצע במשקל הצאצא "ק 4.2כקשורה עם עלייה של(p=0.036 .)ממצא בגן זה ,

-המ ,וחבריהGorlova OY  תואם לממצאים מעבודתם של 12p13.31המצוי באזור הכרומוזומאלי 

Rochester Family Heart Study. בחיפוש אחר , מרקרים על פני הגנום כולו במחקר זה נסקרו

, (לצד אזורים נוספים) 12p12–p13ם הצביעו על תאחיזה באזור ממצאיה. BMIאזורים בתאחיזה עם 

 .322ר האבהיעם ביטוי של המקו, 12p12–pter-פ המקור ההורי ב"נמצאה עדות להחתמה ע, כןו

5 .TCF7L2 

לבין שני מדדים להשמנה , TCF7L2 ,rs11196218נמצא קשר בין ווריאנט בגן  בעבודה הנוכחית

. המהווה אחד המאפיינים של התסמונת המטבולית, ירכיים-היקף המתניים ויחס היקף מתניים)מרכזית 

ייתכן  אך, יזם של גלוקוזנטים על מטבולאבעבודה הנוכחית לא בחנתי השפעה אפשרית של אללים וורי

איננו אפקט ישיר על השמנה , לבין השמנה מרכזית TCF7L2בגן  וריאנטובין , כי הקשר הנצפה כאן

 :כמפורט, אלא ביטוי של הקשר הידוע עם מטבוליזם של גלוקוז, מרכזית

 רבים GWASמחקרי ומאז , 4001בשנת זוהה  4לבין סוכרת מסוג  TCF7L2בגן  וריאנטיםהקשר בין 

 4ההשערה הינה כי הקשר שנצפה בין גן זה לסוכרת מסוג . חזרו ואימתו ממצא זה באוכלוסיות שונות

נמצא  TCF7L2בגן  rs4506565 הוריאנט, כך. 313נובע מהשפעתו על הפרשה לקויה של אינסולין

314באוכלוסיות אירופאיות GWASאנליזה של מחקרי -בטא במטה-קשור עם רמות גלוקוז ותפקוד תאי
 

שדווח כקשור עם מטבוליזם של גלוקוז באוכלוסייה אירופאית  rs7903146עם  LD-מצוי בה נטוריא)

, הקשורים עם התסמונת המטבולית SNPsאנליזה שאיתרה -מטה. r2=0.92)311-312, ואסיאתית
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 pooled OR)כקשור עם סיכון מוגבר לתסמונת המטבולית , rs790314-הצביעה על האלל הווריאנט ב

1.18, 95% CI 1.04–1.34 312(מחושב מחמישה מחקרים
-גם מחקר מעקב שכלל למעלה מ ,כך. 

-שנות 41-כמשתתפים בריאים ובחן את הסיכון להתפתחות התסמונת המטבולית לאורך  31,000

311ת הצביע על אותו ווריאנט כמגביר את הסיכון לתסמונת המטבולי ,מעקב
שתי עבודות משמעותיות  .

אלא על השפעתו , ק על הקשר בין הווריאנט לבין התסמונת המטבולית כמכלוללא ר, אלה מצביעות

שנמצא בעבודה הנוכחית איננו מצוי   SNP-יש לציין כי ה, עם זאת .הספציפית על מטבוליזם של גלוקוז

 (.Broad institute 321-באמצעות תוכנה של ה חושב) rs7903146או  rs4506565עם  LD-ב

, כך. בעבודה זו עלו מספר ממצאים, על מדדי ההשמנה TCF7L2ורי בגן בבחינת אפקט המקור הה

 .נותר מובהק גם לאחר תיקון להשוואות מרובות BMIעל  rs1056877-אפקט של הורשה אבהית ב

בעוד שאחרים הדגימו אפקט של מקור , ווריאנטים אחרים בגן זה הדגימו השפעה של מקור הורי אבהי

אף נצפה אפקט מנוגד  rs7903424בווריאנט , יתרה מכך. י ההשמנהשל האלל הנדיר על מדד אימהי

כאשר הורשה אימהית של האלל הנדיר נמצאה , של הורשה אימהית ואבהית על היקף המתניים

-מ בממוצע  ואילו הורשה אבהית עם היקף מתניים צר ב"ס 1-קשורה עם היקף מתניים רחב יותר ב

נראה כי , 319תוצאות מחקריות אודות השפעת המקור ההורימחיפוש במאגרי מידע המאגדים  .מ"ס 4.2

נמצאו כבעלי אפקט של המקור ההורי על תכונות שונות וביניהן השמנה  30אזורים שונים על כרומוזום 

לא דווחו , 10q25.3, או האזור הכרומוזומאלי הספציפי בו הוא מצוי, גן זה, ככל הידוע לי, אולם. באדם

 .מקור ההורי על תכונות כלשהןעד כה בהקשר של אפקט ה

בוצע ( צאצא-אם-טריאדות אב 2) JPS1-ממשתתפי ה 32מדגם של -כי עבור תתזהו המקום לתאר 

רמות המתילציה . ראשונית ותוצאותיה לא פורסמועבודה  היזו. מחקר פיילוט לבחינת רמות המתילציה

הדבר מאפשר להבחין בין . אתרי מתילציה דיפרנציאלית 90,000-המכיל כ Chipבאמצעות נבחנו 

-mid-range-methylathion (25-ללא מתילציה או עם מה שהוגדר כ, אתרים עם מתילציה מלאה

אימות ראשוני לגישה זו . מצב העשוי להצביע על החתמת אלל כפונקציה של המקור ההורי, (75%

הידוע , IGF2/H19באזור הכרומוזומאלי של  mid-range-methylathionנמצא בדמות ממצאים של 



111 

 

לממצאים אודות  הדבר תואם. TCF7L2בגן  ממצאים המצביעים על החתמה גם עלו, כן. כמוחתם

ברפליקציה שבוצעה במדגם של טריאדות , עם זאת. אפקט של המקור ההורי על מדדי השמנה בגן זה

 .TCF7L2לא אומת הקשר עם מקור הורי בגן , Framingham Heart Study-מתוך אוכלוסיית ה

  0 .NPY וקולטניו 

רחמית -נמצאו קשורים עם הסביבה התוךבגנוטיפ האם  NPYשני ווריאנטים בגן  ,בעבודה זו

ניתן לטעון כי קשרים  .rs16129 -ו  rs16138:(משתנים אימהיים טרום הריוניים) 3באמצעות פקטור 

 3פקטור מאחר ו, זאת. על השמנת האם עצמה וריאנטים גנטיםשל  םאלו נותנים ביטוי להשפעת

לצד גילה בעת הלידה וסדר )האם טרם ההיריון  BMIמבטא את ( הריוניים-משתנים אימהיים טרום)

, באוכלוסיית האימהות, על השמנה NPYעשויים קשרים אלו לבטא את השפעתו של הגן , כך(. הלידה

, ללמש. תואר במחקרים שונים כקשור עם מדדי השמנה NPY-ב Leu7Pro 1128T>C .כידוע בספרות

 BMIכקשור עם  הז וריאנטמצא , בעלי משקל עודףומחקר באוכלוסייה שוודית שבחן בעלי משקל תקין 

403על בקרת תיאבון, ובייחוד המוטנט, קשר הוסבר באמצעות השפעת הפפטידה. בשתי הקבוצות
 . 

אך , rs16129או   rs16138עם  LD-מצוי ב ושאומנם אינ, NPYאחר בגן  וריאנטיש לציין  ,בהקשר זה

 ,Leu7Pro 1128 T>C: בספרות רלוונטים לממצאים בעבודה הנוכחית ואודותיהממצאים שתוארו 

rs16139 , לשינוי מבני במוביל אשר-signal peptide .בבנים בלבד, ל”מקשור עם תואר כ זה וריאנט 

 נמצא. Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project (STRIP) פיניהמחקר ב

בהשוואה לבנים עם הגנוטיפ , גרם בממוצע 311-גדול יותר ב ל”מהיו בעלי  Pro7 הוריאנטשבנים עם 

Leu7/Leu7. .400אף נמצא קשור עם רמות טריגליצרידים הוריאנט
.  

הגנים  זאת כילהם ניתן היה לצפות לאור , להשמנה NPYלא נמצאו קשרים בין קולטני , במחקר זה

וצוינו בעבר , מחקרים לבחינת קשר עם גורמי סיכון קרדיווסקולאריים נבחנו במספר  NPYלקולטני

404(NPY1R, NPY2R, NPY5R) 4הן עם סוכרת מסוג , כקשורים הן עם השמנה
שני , עם זאת .

 313עם עלייה של ) NPY6R -ב rs12652106:  ל”מקשר ישר עם  יםנמצאו קשור םגנטי וריאנטים

-בrs7679206 -ו( .β= 0.161, corr p value=0.001, יאנטגרם בממוצע עם כל תוספת של אלל וור
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NPY5R ( גרם בממוצע עם כל תוספת של אלל ווריאנט 90עם עלייה של,β= 0.072 corr. p 

value=0.024 .)נמצא כי הורשה אבהית של האלל הנדיר  ל”מבבחינת אפקט המקור ההורי על , כמו כן

קשרים בין על לא דווחו עד כה , למיטב ידיעתי. יותר גבוה ל”מקשורה עם , NPY5Rבגן  וריאנט ובאות

לא , ככלל. או על אפקט של המקור ההורי בגנים אלה, ל”מלבין  NPY6Rאו  NPY5Rבגנים  וריאנטים

 4001אך בשנת , בשנים האחרונות NPY6Rבגן  וריאנטיםמצאתי דיווחים בספרות המדעית אודות 

401י בו מצוי גן זה כבעל קשר אפשרי עם לחץ דםהצביע מיפוי ראשוני של האזור הכרומוזומאל
. 

לא  ל”מלבין  NPY6R-ו  NPY5R-הממצאים בעבודה זו אשר מצביעים על קשרים בין ווריאנטים ב

לבחון להעמיק ומעניין יהיה , אם יאומתו ממצאים אלה. ולפיכך טעונים אימות ברפליקציה, דווחו בעבר

 . ל”מעל    NPY5Rמקור ההורי בהורשת ווריאנטים בגן את העדויות הראשוניות שנצפו כאן לאפקט ה

 ציונים גנטיים. 4 

 ציון גנטי 4.1 

על התכונה  וריאנטים הגנטייםהציונים גנטיים שימשו בעבודה זו לתיאור האפקט המשולב של סך 

, כצפוי ,הציונים הגנטיים נמצאו. לבחון האם לציון יש אפקט גם על תכונות אחרות וכן כדי, הנבחרת

אחוז השונות המוסברת של התכונות , אולם. כבעלי השפעה חזקה ומובהקת על התכונות עצמן

. שיעורים נמוכים אלו תואמים למתואר בספרות(. 3.2%-0.2%) באמצעות הציונים הגנטיים הינו נמוך

הצליחו לייצר ציוני , BMIעם  יםהקשור וריאנטים גנטייםעבודות שונות שבחנו את האפקט המשולב של 

על בסיס עבודה , כך למשל .409-430 3.4%-ל 0.2%סיכון גנטיים בעלי אחוז שונות מוסברת הנעה בין 

. כקשורים עם מדדי השמנה GWASאשר עלו ממחקרי  וריאנטים 34בחנה , EPIC-Norfolk Study-ה

ציון גנטי אשר סכם את . משקל והיקף המתניים, BMIקשורים עם , כצפוי, ווריאנטים אלה נמצאו

אך אחוז השונות המוסברת באמצעות ציון גנטי זה , אפקטים נמצא כמובן קשור עם מדדי ההשמנהה

  .430עבור היקף המתניים 0.9%-ו, BMIעבור  0.1%היתה רק 

צעות ציונים גנטיים הינה כי גם לאחר מהמשמעות של אחוז שונות מוסברת נמוך של מדדי ההשמנה בא

אפקט מובהק ולעיתים אף חזק על  יבעל םשהינ יםספציפי יםוריאנטים גנטישזוהו ודווחו בספרות 
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אין לנו , לאור הידוע כיום, כלומר. עדיין אין בידינו את היכולת להשתמש במידע זה לצרכי ניבוי, השמנה

על סמך , לפתח השמנת יתר( באוכלוסייה הכללית)היכולת לאמוד את הסיכון של אדם זה או אחר 

י אחד לאחוז שונות מוסברת נמוכה כל כך של מדדי ההשמנה באמצעות הסבר אפשר. וריאנטים גנטיים

הינה כי קיימים עוד ווריאנטים שכיחים , הסוכמים את האפקטים של ווריאנטים שכיחים, ציונים גנטיים

לאור , אולם. שטרם התגלו, על השמנה( ומצטברת)בעלי השפעה קטנה , נוספים רבים על פני הגנום

, סביר להניח כי גם אם יתגלו כך ווריאנטים נוספים, GWAS-וצעו בגישת ההמחקרים הרבים שכבר ב

סביר כי דווקא האתרים הפולימורפיים המייצגים את )לא יהיו אלה בעלי השפעות חזקות באופן מיוחד 

אפשרות נוספת הינה כי קיימים ווריאנטים (. ההשפעות החזקות ביותר כבר עלו במחקרים השונים

וכמובן ששתי השערות )כך או כך . אשר טרם התגלו, ה גדולה יותר על התכונהבעלי השפע, נדירים

נראה כי קיים פער גדול מאוד בין אחוז השונות המוסברת של מדדי , (אלה עשויות להתקיים במקביל

כפי שמדווחת בספרות , השמנה באמצעות ציונים גנטיים הסוכמים אפקטים של ווריאנטים שכיחים

על ידי  אשר מוערכת, לבין ההערכות בספרות אודות תורשתיות ההשמנה, (דאחוזים בודדים בלב)

 פער זה מצביע על הצורך בהרחבת הגישות המחקריות לפני. 4722-אחוזים 90 -בכ, מחקרי תאומים

מחקר אודות ווריאנטים  ,בכלל זה. הסיכון הגנטיים להשמנה שנוכל לקבל תמונה מקיפה אודות גורמי

בחינת השפעות אפיגנטיות ובהן גם שימוש במודלים , אנליזות-ולים או מטהבקוהורטים גד נדירים

וכן שימוש במודלים שלוקחים , הבוחנים אפקט אפשרי של המקור ההורי כפי שנעשה בעבודה זו

 . בחשבון אינטראקציות אפשריות בין גנים ואף בין משתנים גנטיים ומשתנים סביבתיים

4.2 Propensity score  

 SNPs-המבטאים את מכלול ההשפעות הגנטיות של ה, propensity scoresהרכבתי שני בעבודה זו 

לבחון באיזו מידה משפיע תקנון להשפעת הסמנים במטרה , BMIועל  ל”מעל , שנכללו בעבודה

בעל טווח ערכים  propensity scoreהתקבל אומנם , BMIעבור . להשמנה ל”מהגנטיים על הקשר בין 

לא נמצא קשר בין הציון , לעומת זאת, ל”מעבור .  ה מובהקת עם התכונה עצמהל קורלציאך בע, צר

 . המנובא לבין התכונה עצמה
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לעומת . ל”מעם  יםשנכללו בעבודה זו ונמצאו קשור הוריאנטים הגנטייםניתן להסביר ממצא זה במיעוט 

 כלתוך שימוש בחושב ציון מנובא  propensity score-בגישת ה, ציון הסיכון הגנטי שתואר לעיל

נמהל , (ל”מ, כאן)כך שהאפקט של סמנים הקשורים עם התכונה , הסמנים הגנטיים העומדים לרשותנו

יש לזכור כי ייעודו של ציון זה הינו , עם זאת. בהשפעתם של סמנים גנטיים שאינם קשורים עם תכונה זו

שה זו אכן משקפת את השונות וכי גי, וריאנטים גנטיים -במקרה זה, תקנון המודל לסט של משתני רקע

שימשו משתנים , בשלב הבא .הגנטית באופן המקיף ביותר האפשרי בהינתן הסמנים הגנטיים שבידינו

. להשמנה ל”מהסמנים הגנטיים על הקשר בין מחושבים אלו לצורך תקנון ואומדן מידת ההשפעה של 

 . 2%-בכ BMIעל  ל”משל  למודל משנים את גודל האפקט propensity scores-נמצא כי הוספת ה

וכי היתרון העיקרי שהוא מספק , בספרות לצרכי תקנון רווחpropensity scores -יש לציין כי השימוש ב

כאשר יש צורך לתקנן למספר גדול של משתני , (dimension reduction)הינו הפחתת מספר המימדים 

בין , רב של משתנים מבלבלים בנפרדגישה זו מעניקה יתרון מסויים על פני התייחסות למספר . רקע

433או הכללתם במודל רב משתני, ריבוד, אם הטיפול במבלבלים הוא באמצעות זיווג
לא ידוע לי , אולם. 

כפי , בבחינת הקשר בין שני פנוטיפים וריאנטים גנטייםעל שימוש בגישה הנדונה לצורך תקנון לסט של 

, להערכתי, עם זאת. ל"ות באופן ישיר את הממצא הנאין לי אפשרות להשו, לפיכך. שנעשה בעבודה זו

, 2%-בכ BMIעל  ל”מלמודל משנים את גודל האפקט של  propensity scores-הממצא לפיו הוספת ה

כפי , עולה בקנה אחד עם אחוז השונות המוסברת הנמוך של מדדי ההשמנה באמצעות ציונים גנטיים

, 20%-מדברות על למעלה מ ל”מורשתיות השמנה ולמרות שההערכות אודות ת. שנדון בסעיף הקודם

-מגבלה זו משתקפת גם בגישת ה. היכולת לנבא תכונות אלה באמצעות ציונים גנטיים עודנה מוגבלת

propensity score , כאשר לציון המורכב ממכלול של סמנים גנטיים יש השפעה מזערית על הקשר בין

איננה מסוגלת לשקף , לצורך תקנון האפקט הגנטי אני מאמינה כי הגישה בה נקטתי כאן. התכונות

ולכן מייצרת הערכת פחת של השפעת הגנוטיפ על הקשר בין , באופן מקיף את סך ההשפעות הגנטיות

שיכללו את כל הסמנים  propensity scoresמעניין יהיה לראות אם יצירת , בהמשך. להשמנה ל”מ
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וממחקרים בגישת  GWASממחקרי ( ל”ממנה והש)הגנטיים הידועים כיום כקשורים עם התכונות 

 . להשמנה ל”מתייצר ציונים בעלי אפקט גדול יותר על הקשר בין , ורק אותם, הגנים המועמדים

 פליאוטרופיה מול תיווך. 9

לבין  ל”מהמטרה הראשונית של עבודה זו הינה לבחון האם שונות גנטית מסבירה את הקשר שבין 

תוך תיקון , SNP-גנים ברמת ה 31-ב וריאנטים 339יטתית של בבדיקה ש .מדדי השמנה בבגרות

, ממדדי ההשמנה הן עם אחד או יותר ל”מגנטי הקשור הן עם  נטלא נמצא אף ווריא, להשוואות מרובות

ציונים גנטיים שאפשרו ב גםנעשה שימוש  ,אולם. כהדגמה לשונות גנטית המשותפת לשתי התכונות

התוצאות הצביעו על קיומה של . עבור כל תכונה, כדי ציון מסכםבודדים ל SNPsלסכום אפקטים של 

באמצעות הציון , הן על השמנה, רחמית-הסביבה התוך/ל”משונות גנטית שהינה בעלת אפקט הן על 

האם הקשר שבין שונות גנטית למדדי השמנה : התאפשר לבחון את שאלת המנגנון, כך. ל”מהגנטי ל

השימוש במודל לבחינת תיווך ? קיים מצב של פליאוטרופיהאו שמת, ל”מבבגרות מתווך על ידי 

434 לצורך בחינת השערת קיומו של קשר סיבתי ומסלול השפעתו, מתבקש
שאלה זו נבחנה באמצעות  .

 bootstrapping-ושימוש ב, Sobel testפ "מובהקות השינוי ע, Baron & Kennyפ "מודל התיווך ע

כל תוצאות בחינת התיווך בעבודה זו הצביעו על קיומו . ותולהערכת גודל האפקט הבלתי ישיר ומובהק

ומודל התיווך עולה כי האפקט הבלתי ישיר  bootstrapping-מתוצאות ה. של אפקט בלתי ישיר מובהק

 וריאנטים גנטייםשל  ישירהמצאנו שלצד השפעה , כלומר. מהקשר המרכזי 40%-הינו בסדר גודל של כ

 . משפיע על השמנה, שבתורו, ל”מעל  םך השפעתחלק מהאפקט עובר דר, על השמנה

, לעומת תיאוריית המקור העוברי, זאת. קשר ישרכבעיקרו נמצא , להשמנה בבגרות ל”מהקשר בין 

תיאוריה זו לא מספקת , לפיכך. 41-2לתחלואה קרדיווסקולארית ל”משבין  ההפוךהעוסקת דווקא בקשר 

שאיננו , להשמנה ל”מכי הקשר הבלתי אמצעי בין  ייתכן. הסבר הרלוונטי לממצאי העבודה הנוכחית

ברמת : משקף עיקרון פשוט למדי, ל"הנכפי שעולה מהממצאים , מוסבר על ידי גורמים גנטיים

הסבר אחד לכך . הגדילה של הפרט לאורך תהליךבמיקום היחסי ניתן לצפות לעקביות , האוכלוסייה

הן על השמנה בהמשך החיים , (רחמית-תוךבאמצעות הסביבה ה) ל”מהאם הן על  BMIהינו השפעת 
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 BMIתימוכין לכך ניתן למצוא בממצאי מחקרים שהצביעו על (. באמצעות הסביבה הביתית המשותפת)

 .British cohort 3122 9-ובהם ממצאים מה, להשמנה בבגרות ל”מהאם כהסבר העיקרי לקשר שבין 

כלוסיה באמצעות סמנים גנטיים הינה שהיכולת להסביר את השונות במידת ההשמנה באוכבר ראינו 

שהינו מלכתחילה )אפקט הסמנים הגנטיים על השמנה לפיו  ממצאהלכך מצטרף . מוגבלת ביותר

ייתכן כי אותו רכיב של השפעה בלתי ישירה נתון . מסלול השפעה שאיננו ישיר גםכולל , (כאמור, מוגבל

 . להשמנה בבגרות ל”מין בתווך שב, (33תרשים )באמצעות השפעות סביבתיות לשינוי 

 השמנה בבגרות על סמנים גנטיים של ובלתי ישירה מסלולי השפעה ישירה : 33 םתרשי

   

על השמנה ( ובהן תזונה)הדבר מדגיש דווקא את חשיבותן של ההשפעות הסביבתיות , לעניות דעתי

אספות עדויות כיום הולכות ומת(. יתר סינדרומית-מהשמנת, כמובן, להבדיל)באוכלוסיה הכללית 

כאשר חלק מההשפעה של הרכיבים , לחשיבותן של השפעות סביבתיות על תכונות מורכבות

מנגנונים )הסביבתיים עוברת דרך מודיפיקציה של מנגנונים פיזיולוגים ואף של מנגנוני ביטוי גנטי 

 .431 ברצף הגנטי לוריאנטים קבועיםכאשר רכיב קטן והולך משוייך , (אפיגנטיים שונים

 & Baronמודל התיווך של . יה אף היא לדיון קצרואגיה באמצעותה נבחן נושא התיווך רהמתודולו

Kenny 341וזהו ככל הנראה המודל הנפוץ ביותר לבחינת תיווך, נדון רבות בספרות
מאמרם של . 

MacKinnon הצביע על , וחבריו אשר בחן שיטות שונות להערכה של אפקט התיווךSobel test  כאחת

הן מבחינת התפיסה האינטואיטיבית של , הן מבחינת העוצמה הסטטיסטית, טות העדיפותהשי

 משמעות המבחן
432

מאחר והוא מתבסס , חסרונו העיקרי של מבחן זה בא לידי ביטוי במדגמים קטנים. 

בו נכללים , במדגם שלנו, עם זאת. מתפלגת נורמלית תחת השערת האפס  a*bעל ההנחה שהמכפלה
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לבחינת  bootstrappingבחרתי לבצע גם , למרות זאת. סביר להניח הנחה שכזו, םמשתתפי 3421

אשר , שיטה זו. כגישה חלופית, Preacher & Hayesבהתאם להצעתם של , האפקט הבלתי ישיר

פרמטרית להערכת גודל -הינה שיטה לא Bradley Efron & Robert Tibshirani (1993)י "פותחה ע

 . a*bאשר אינה מתבססת על הנחות כלשהן באשר לצורת ההתפלגות של , האפקט ובחינת מובהקותו

קיומו של הקשר , ביניהם, מציב תנאים מקדימים לבחינת התיווך Baron & Kennyמודל התיווך של 

הינו גבולי ( בבגרות BMI-בין הציון הגנטי למשקל או ל)קשר זה , במקרה הנדון. Y-ל Xהישיר בין 

לכאורה ההצדקה לבחינת תיווך בתנאים אלה , לפיכך(. בהתאמה, p=0.022 ,0.022)במובהקותו 

הולכת , כחלק מההתפתחויות בגישות הסטטיסטיות לבחינת תיווך בשנים האחרונות, אולם. גבולית

אין , ולפיכך, Y-ל Xעשוי להתקיים תיווך גם אם לא נצפה מלכתחילה הקשר בין כי ורווחת הטענה 

Baron & Kenny 341 ,432הכרח בהתניות שהוצבו לפי שיטתם של 
. ישנם מספר הסברים לטיעון זה. 

 נוספיםקיומם של מנגנוני השפעה , לדעתי, ההסבר המתאים ביותר למקרה המתואר בעבודה זו הינו

כך שמכלול מנגנוני , מנוגדיםבכיווני השפעה , Yלהשפיע על  Xדרכם עשוי ( M, מתווךמעבר לגורם ה)

431 (MacKinnon & Krullי "כפי שתואר ע) Y-ל Xההשפעה הללו מסתכם בחוסר קשר נראה לעין בין 
 .

אשר בתורו משפיע על עודף סיכון , ((Mגבוה יותר  ל”מקשור עם ( X)הרכיב הגנטי שייתכן , כלומר

כגון מנגנוני , עשוי באופן תיאורטי אותו רכיב גנטי להשפיע על מנגנונים אחרים, במקביל(. Y) להשמנה

מצב מעין זה . בכיוון המפחית דווקא את הסיכון להשמנה בבגרות, בקרת תיאבון או הוצאת אנרגיה

 . למרות קיומו של תיווך, יוביל למראית עין של חוסר קשר בין הרכיב הגנטי להשמנה

 מגבלות ומבט לעתיד, מורכבות: ת אפקט המקור ההוריבחינ. 1

באמצעות בחינת : בשני אופנים ל”מבעבודה זו נבחנה השפעה אפשרית של הגנום על השמנה ועל 

ובשלב הבא תוך התייחסות לאפקט אפשרי של המקור , SNPsקשרים בין שינויים ברצף הגנטי ברמת 

תחת )ספציפי   SNPכי מעבר לאפקט אפשרי של  ,מניחה הגישה בה עשיתי שימוש לעניין זה .ההורי

בהתאם למקור ההורי ממנו התקבל , עשוי להיות הבדל בביטוי האלל הווריאנט, (הנחת מודל אדיטיבי

, של ווריאציה גנטית משולבתהניתוח לאיתור אפקט של המקור ההורי מבטא בחינת השפעה . אלל זה

http://www.google.co.il/search?hl=iw&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Tibshirani%22
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א בדקתי כאן האם אכן קיים הבדל ביולוגי מדיד ל. עם המקור ההורי ממנו התקבל האלל הווריאנט

והגישה הנדונה מהווה , (mRNAsכדוגמת מדידת רמות )בביטוי האללים ממקור אימהי או אבהי 

לקיומם של מנגנוני , או לחילופין, לקיומה של החתמה גנטית ורמות הביטוי של הגנוטיפ proxyלמעשה 

 . ההורי ממנו התקבלה הווריאציה בהתאם למקור, ביטוי והשפעה שונים ברמת הרקמה

, לחלקם נמצאו תימוכין בספרות. העלה השימוש בגישת המקור ההורי מספר ממצאים מעניינים, כך

עבורו קיימות עדויות ) IGF2ממקור אבהי על השמנה בגן  וריאנטיםכדוגמת ממצאים אודות אפקט של 

כאשר באזור ) ADIPOR2ובגן , (נרחבות להתרחשותה של החתמת האללים ממקור אימהי

 Rochester Family Heart -הכרומוזומאלי הנדון דווחו ממצאים המעידים על הורשה אבהית מה

Study .)עלה בגן , המתיישב אף הוא עם ממצאי מחקר אחר, ממצא מעניין נוסףINS . נמצא כי הורשה

-ם ממצאי ההממצא מתיישב ע. יותר נמוךאימהית של אחד הווריאנטים קשורה עם אחוז שומן 

BDAWC  ,הממצא בגן , כלומר. שתיארו קשר בין הורשה אבהית באזור זה לבין סיכון מוגבר לסוכרת

INS בהתאם למקור ההורי ממנו הורש, עשוי להצביע על השפעות מנוגדות של הגנוטיפ על השמנה .

שה הורכאשר , של הצאצא ל”מאימהית על /ואפקט הורשה אבהית IGF1תופעה דומה נצפתה בגן 

נמוך יותר ואילו הורשה אבהית שלו  ל”ממצאה קשורה עם נ rs1520220-אימהית של האלל הנדיר ב

 .ממצא זה הוצגו תימוכין מהספרותלגם  .גבוה ל”מקשורה עם 

לא מצאתי דיווחים , עבור ממצאים אחרים שעלו בעבודה זו באשר לאפקט המקור ההורי, לעומת זאת

על  TCF7L2שונים המעידים על אפקט של המקור ההורי בגן  ממצאים, בכלל זה. קודמים בספרות

אבהית בגן זה על /ואף ממצא אשר העיד על אפקטים מנוגדים של הורשה אימהית, מדדי ההשמנה

הדבר אומנם עולה בקנה אחד עם הממצאים ממחקר פיילוט לבחינת רמות . היקף המתניים של הצאצא

כפי שתואר בסעיף )ם מתקיימת החתמה בגן זה לפיה, מדגם של משתתפי המחקר-המתילציה בתת

ומחיפוש במאגרי המידע הרלוונטים לא נראה כי , אך הקשר עם מקור הורי לא אומת ברפליקציה, (2

גם לממצאים . TCF7L2ישנן עדויות להתרחשותה של החתמה באזור הכרומוזומאלי בו מצוי הגן 

 . ל השמנה לא מצאתי תימוכין בספרותע IGF1-וב, ל"ומ NPY5R-אודות אפקט של הורשה אבהית ב
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בתהליך . החתמה הינה כידוע תופעה גנטית בה גנים או אזורים גנטיים מבוטאים כתלות במקור ההורי

בתהליך אפיגנטי המערב מתילציה ומודיפיקציות , "השתקה"זה עוברים אללים ממקור אימהי או אבהי 

כך שרק האללים מן המקור ההורי שאינו , מיםאת ביטוי האללים המוחת, החוסמות למעשה, בהיסטונים

והחתמה אבהית בגן  IGF2דוגמאות בולטות לכך הינם החתמה אימהית בגן . מוחתם באים לידי ביטוי

H19 439ן הסמוך ל
geneimprint: IMPRINTED GENE DATABASES  432לפי .

באדם גנים  12, 

 . לא דפיניטיביות עדויותקיימות לגביהם , לצד למעלה ממאה, ידועים כיום כמוחתמים

ההחתמה מתקיימת  ,ראשית: נובעת ממספר מאפיינים של התופעה מורכבות בחינת מנגנוני ההחתמה

ממחקרים  ממצאים, בנוסף .לעתים בעלת ביטוי ספציפי לרקמה אך, על פי רוב בכל התאים הסומטיים

מנגנון הנתון להשפעות  כעל, מנגנון ההחתמה הנחקר ביותר עד כה, מצביעים על מתילציה, שונים

431אקונומי בילדות-כדוגמת המעמד הסוציו, סביבתיות
כך . במהלך ההריון ותזונת האם, 439עישון, 

בהולנד הראו כי חשיפה של האם לרעב " חורף הרעב"ממצאים ממחקר המעקב אחר ילידי , למשל

-ילציה דיפרנציאלית בקשורה עם רמות מתילציה נמוכות יותר באזורי מת, ון או לפניויבתחילת ההר

IGF2 ,שישים שנה מאוחר יותר .Heijmans  וחבריו משערים כי ההסבר לכך טמון בחוסר בחומצת

 .440 בחוסר בקבוצות מתיל ההכרחיות לתהליך המתילציה, ומכאן, האמינו מטיונין

מנגנון זהו , כלומר. מנגנון המתילציה מווסת את ביטויים של גנים מבלי שהתרחש שינוי ברצף הגנטי

זיכרון "מחקרים שונים הצביעו על קיומו של . המאפשר הסתגלות מהירה לתנאים סביבתיים דינאמיים

, וחבריו Zucchi FCמציעים , לאור זאת. דורית של שינויים אפיגנטיים-המאפשר העברה בין, "אפיגנטי

ם בתגובה להשפעה עשויות להיות מושפעות משינויים אפיגנטיי, וביניהן השמנה, כי תכונות מורכבות

439בדור הנוכחי או אפילו בדורות קודמים, סביבתית
השערה זו מצטרפת לקונצפט הנדון רבות בספרות . 

 developmental origins), המדעית אודות המקורות ההתפתחותיים של בריאות וחולי בהמשך החיים

of health and disease (DOHaD .ההתפתחות  קונצפט זה מדגיש את חשיבותה של תקופת

במהלכה גוף האדם רגיש במיוחד לחשיפות סביבתיות , נטלית המוקדמת-העוברית התקופה הפוסט

שהינן בעלות השפעה ארוכת טווח על ( וזיהומים חיידקיים או ויראלים, כימיקלים, ובהן תזונה)שונות 
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החשיבות של חקר  הדבר מדגיש את .431 מנגנונים פיזיולוגיים וכך גם על בריאות וחולי לאורך החיים

הרחבת ההבנה של מנגנונים אפיגנטיים . ם בו קיימים עוד פערי ידע רביםתחו, מנגנונים אפיגנטיים

אלא אף עשויה לאפשר תובנות להתערבות , תתרום לא רק להבנת מחלות מורכבות כדוגמת השמנה

 . ליךלאור אופיו הרברסיבילי של התה, ואפילו לטיפול, ומניעה בחלונות זמן קריטיים

 יתרונות ומגבלות המחקר. 16

 שיטתיות וחדשנות 16.1

 ה של תופעת בבסיס יםהעומד וריאנטים גנטייםעבודות שונות לאורך השנים עסקו בחיפוש אחר 

מעטות העבודות , אולם. רחמית-עבודות רבות בוחנות גם את הבסיס הגנטי לגדילה תוך. השמנהה

יתרונותיה של עבודה . להשמנה ל"מבבסיס הקשר שבין ששמו למטרה לבחון את הרכיב הגנטי העומד 

בחינת , שנית. הן באמהות, הן בצאצאים, בבחינת אפקט אפשרי של שונות גנטית, ראשית, זו טמון

דרך שימוש בציוני סיכון , הבודד SNP-החל מניתוח ברמת ה, שאלות המחקר נעשה באופן שיטתי

עבודה זו עוסקת רבות באפקט המקור . המקור ההורי ועד לבחינת אפקט, propensity score-גנטיים ו

, לאור ממצאים שונים בעבודה זו המצביעים על אפקט של המקור ההורי. ההורי על התכונות הנדונות

להוות חלק אינטגראלי , נראה כי על גישה זו או דומות לה, ובחלקם אף נתמכים בספרות העדכנית

אחת ממגבלות העבודה הנוכחית הינה בכך שבחינת , זה בהקשר.  במחקרי קשר גנטיים הנערכים כיום

 . אפקט המקור ההורי אינה מלווה במדידה ישירה של מתילציה באתרים פולימורפיים נבחרים

כך , בחירה זו נעשתה באופן שיטתי. גנים שונים 31ונבחרו , בעבודה זו יושמה שיטת גנים מועמדים

מתוך , יאל השפעה על התכונות הנחקרותצפוטנ בגנים בעלי השפעה ידועה או tagSNPsשנבחרו 

בחירת הווריאנטים שנסקרו הושפעה גם משיקולי זמינות , אולם. מסלולים מולקולאריים נבחרים

 Genome-Wide Associationלעומת, גישת הגנים המועמדים, בנוסף. בפלטפורמה הנבחרת

Studies (GWAS) ,את " משאירה בחוץ"תחילה אך מלכ, אומנם מקיפה היטב את הגנים הנבחרים

כאלו שלא נסקרו , ייתכן והתשובות לשאלות המחקר טמונות דווקא בגנים אחרים. מרבית הגנום

י "בעבודתי אומנם הונחתה גם ע GWASהבחירה בגנים מועמדים על פני . במסגרת עבודה הנוכחית
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אתר קשרים שעשויים ובהן הקושי ל, מגבלות נלוות GWAS-אך יש לציין כי גם ל, מגבלות תקציביות

ולא יעמדו ), כאשר אינם מובהקים דיים מבחינה סטטיסטית, להיות בעלי משמעות להבנת מנגנונים

עבודה זו מתאפיינת בהתייחסות מקיפה לנושאים , כמו כן (.בתיקון נרחב להשוואות מרובות

ניתוחים , factor analysisאפיון מימדים נוספים של התפתחות עוברית באמצעות : מתודולוגיים

בחינה , והשמנת האם בהשוואה לאוכלוסיית המקור ל”מממושקלים בהתאם להעשרת קצוות התפלגות 

תיקון להשוואות מרובות , מקיפה של ריבוד אוכלוסייתי ותקנון למוצא בהתאם למוצאי ארבעת הסבים

ות משלימות וכן התייחסות לשאלת מנגנון התיווך באמצעות מגוון גישות מתודולוגי, (FDRבגישת )

 (.Sobel test ,bootstrapping, מודל לבחינת תיווך)

 אוכלוסיית המחקר  16.2

זהו , ראשית. מציגה יתרונות ייחודיים, JPS-מדגם מתוך קוהורט ה-תת, אוכלוסיית המחקר בעבודה זו

אשר כלל את כל הלידות בבתי החולים ( JPS0)אוכלוסייה במדגם מייצג מתוך קוהורט -מחקר מבוסס

מייצג את כלל ( JPS1-המשתתפים בעבודה הנוכחית)מדגם מתוכו , לפיכך. ירושלים בתקופה מוגדרתב

ובכך ניתן להניח כי מייצג את כלל האוכלוסיה היהודית , האוכלוסיה היהודית בירושלים וסביבתה

 לבנה"עם אוכלוסייה , במחקר גנטי זה אושש הדמיון בשכיחות האללים שנבדקו, יתרה מכך. בישראל

חשוב עם . ובכך מתאפשרת השלכת הממצאים הגנטיים לאוכלוסיות רחבות יותר בעולם, "אירופאית

שלב . באוכלוסיות אחרות, כי נחוצה רפליקציה של ממצאים נבחרים העולים מעבודה זו, זאת לציין

לאור ריבוי הממצאים , הרפליקציה הינו שלב הכרחי בבחינת השערות באמצעות מחקרי קשר גנטיים

בבסיסו (. שנים 14-כ)טווח -זהו מחקר פרוספקטיבי עם מעקב ארוך, שנית. ולים מהמחקרים השוניםהע

איסוף הנתונים שבוצע כשלושים שנה מאוחר . מאגר נתונים באיכות גבוהה עבור תקופת ההריון והלידה

ורט בפרק כפי שפ)ובכללו מנגנונים לבקרת איכות , יותר תוכנן בקפידה ובוצע על פי פרוטוקול מוגדר

זוגות של  3421המדגם הנוכחי כולל . להבטחת מהימנות ותוקף גבוהים של נתוני ההמשך, (השיטות

 . מדגם שגודלו מאפשר השגת עוצמה סטטיסטית טובה בבחינת שאלות המחקר, אמהות וילדיהן

 



111 

 

 הקשורים למטבוליזם האנרגטי המיטוכונדריאליהכללת גנים -אי  10.3

של גנים הקשורים למטבוליזם , עקב מגבלות תקציביות, הינה העדרם אחת המגבלות בעבודה זו

שכן לליקויים בתפקוד המטיכונדריאלי , מתבקש היה להתייחס גם לגנים אלה. האנרגטי המיטוכונדריאלי

הגרעיני  DNA-חלבונים שונים המקודדים ב. ובסנדרום המטבולי 4נודע תפקיד חשוב בסוכרת מסוג 

יש לציין את קבוצת החלבונים , ביניהם. 4נקשרו עם סוכרת מסוג , כונדריהומעורבים בתפקוד המיטו

חלבונים המצויים בממברנה הפנימית של המיטוכונדריה , 1-5 uncoupling proteins (UCPs)הקרויים 

בולט במיוחד , ביניהם. ATP-ותפקידם העברת פרוטונים אל תוך המיטוכונדריה כחלק מתהליך ייצור ה

UCP1 ,ברמה , תפקידיו המוכחים גם וויסות ייצור רדיקלים חופשיים והגברת הוצאת אנרגיה אשר בין

נבחן כמועמד מתבקש , (4q28-q31, הגרעיני DNA-המצוי ב) UCP1-הגן ל, לאור זאת. התאית

יש לציין כי ממצאים הקושרים בין וריאנטים בגן זה , עם זאת. והשמנה במחקרים שונים אודות סוכרת

ואינם עקביים במחקרים באוכלוסיות , הקשורים בהשמנה הינם משוערים אך לא ודאיים לבין פנוטיפים

 . 142ממוצאים שונים

 סיכום. 11

. רחמית והשמנה במבוגרים צעירים-עבודה זו נועדה לבחון היבטים גנטיים בקשר שבין גדילה תוך

למרות . רחמית-התוךאו הסביבה  ל”מ, עם מדדי השמנה יםהקשור וריאנטים גנטייםנמצאו בה מספר 

חלקם , שמרבית הקשרים שזוהו היו מתונים בעוצמתם ובעלי מובהקות סטטיסטית נומינלית בלבד

נותרו מובהקים לאחר התיקון להשוואות מרובות ואף איפשרו בניית ציונים גנטיים בעלי קשרים חזקים 

ק בו אנו מצויים ממיפוי דווקא הציונים הגנטיים הדגישו את גודל המרח, אולם. עם התכונות השונות

לאור אחוז השונות המוסברת הנמוך של מדדי , זאת. מלא של הגורמים הגנטיים הקשורים עם השמנה

הצביעה עבודה זו על האפשרות כי גם בהינתן קשרים בין , בנוסף. ההשמנה באצעות ציונים גנטיים

הישיר שבין ההתפתחות  בכך מודגש הקשר. ל”מחלקם מתווך דרך , סמנים גנטיים להשמנה בבגרות

-הן בתקופה הסב, קשר המושפע רבות מגורמים סביבתיים. רחמית להשמנה בהמשך החיים-התוך

אומנם , תוך בחירת ווריאנטים שכיחים, השימוש בגישת הגנים המועמדים.  431הן לאחריה, לידתית

כות הפיזיולוגיות מועילה לצורך זיהוי ווריאנטים חדשים בגנים בעלי תפקיד ידוע או משוער במער
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העובדה כי , ביניהן. אך בעלת מגבלות ברורות, או לאימות ממצאים באמצעות רפליקציה, הרלוונטיות

העשויים להיות בעלי השפעה חזקה , נשארים בחוץ ווריאנטים נדירים, עם הבחירה בווריאנטים שכיחים

של המקור ההורי בעבודה  השימוש במודלים המביאים בחשבון אפקט אפשרי, יתרה מכך.  על התכונה

בבחינת אזורים בגנום העוברים : ברצף הגנטי בלבד שונותהדגיש מגבלה אחרת של בחינת , זו

שכן הרצף הגנטי לא מגיע , למעשה, מתודולוגיות הבוחנות את הרצף בלבד אינן רלוונטיות, החתמה

כאשר , צאי העבודהבחינת אפקט המקור ההורי העשירה עד מאוד את ממ, כך.  בהכרח לידי ביטוי

נראה , בעתיד. וחלקם מציעים כיוונים חדשים, חלקם עולים בקנה אחד עם ממצאים אחרים מהספרות

ובייחוד באותם אזורים על פני , שאפקט המקור ההורי צריך להילקח בחשבון בבחינת קשרים גנטיים

מתילציה נדבך חשוב בהקשר זה יהיה מדידה ישירה של רמות . הגנום בהם מתרחשת החתמה

לצד השימוש במודלים שלוקחים בחשבון אינטראקציות אפשריות , זאת. באתרים פולימורפיים נבחרים

הדבר יאפשר הן קבלת תמונה רחבה יותר אודות גורמי .  בין משתנים גנטיים ומשתנים סביבתיים

. סביבתיים המושפעים עד מאוד מגורמים, הן בחינה מעמיקה של מנגנונים אפיגנטיים, הסיכון להשמנה

חשיבותה של העבודה הנוכחית בהיותה נדבך בדרך להבנת מכלול הגורמים להשמנה ברצף חיי 

שכן הדבר יאפשר להפיק תובנות , להבנה זו צפויות השלכות מרחיקות לכת על בריאות הציבור. האדם

אף  ,העמקת הבנתם של תהליכים אפיגנטיים בהקשר זה. להתערבות ומניעה בחלונות זמן קריטיים

 . לאור אופיו הרברסיבילי של התהליך האפיגנטי, צפויה לאפשר פיתוחם של כיוונים חדשים לטיפול
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 יםנספח
 

 שנכללו בעבודה הוריאנטים הגנטיים תיאור: 'נספח א

ויינברג -המתקבל בבדיקת שיוויון הארדי p value, (position, location)בכל גן  SNPs-מיקום ה

(Hwpval) ,האללים ב-SNP וכן שכיחות האלל הנדיר באוכלוסיית המחקר , (שכיח:נדיר)  הנדון

(Minor Allele Frequency -MAF .) 

  rs Position Location Hwpval* Alleles** MAF 

ADIPOQ 

rs12495941 188050874 intron 0.995 G:T 0.44 

rs1501299 188053817 intron 0.387 C:A 0.29 

rs182052 188043476 intron 0.84 G:A 0.3 

rs3774261 188054253 intron 0.202 G:A 0.49 

rs3774262 188054508 intron 0.049 G:A 0.2 

rs3821799 188054180 intron 0.371 T:C 0.47 

rs822391 188046497 intron 0.082 T:C 0.16 

rs822396 188049571 intron 0.098 A:G 0.16 

ADIPOR1 
rs10753929 201189801 flanking_5UTR 0.503 G:A 0.19 

rs1342387 201180979 intron 0.746 A:G 0.46 

ADIPOR2 

rs1044471 1767217 3UTR 0.807 C:T 0.47 

rs10773983 1701507 intron 0.866 G:A 0.38 

rs11612383 1701616 intron 0.628 G:A 0.34 

rs2058112 1732419 intron 1 C:T 0.11 

rs4766415 1748415 flanking_5UTR 0.78 T:A 0.47 

rs7132033 1676357 intron 0.636 C:G 0.32 

rs7975600 1685513 intron 0.121 A:T 0.15 

FTO 
rs1421085 52358455 intron 0.511 T:C 0.46 

rs17817449 52370868 intron 0.736 T:G 0.45 

IGF1 

rs1019731 101388555 intron 0.566 T:G 0.1 

rs10735380 101368366 intron 0.002 G:A 0.29 

rs12821878 101391797 intron 0.624 A:G 0.25 

rs1520220 101320652 intron 0.007 G:C 0.26 

rs17727841 101333760 intron 0.12 C:G 0.18 

rs2162679 101395389 intron 0.085 G:A 0.17 

rs5742632 101380604 intron 0.301 C:T 0.23 

rs5742667 101347608 intron 0.001 T:C 0.28 

rs6214 101317699 3UTR 0.74 A:G 0.37 

rs7136446 101362645 intron 0.654 C:T 0.4 

rs7956547 101382946 intron 0.217 C:T 0.23 

IGF2 rs680 2110210 intron 0.722 G:A 0.36 
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rs734351 2112789 intron 0.133 T:C 0.49 

rs3213225 2113112 intron 0.156 C:T 0.49 

rs3213223 2113506 intron 0.987 C:T 0.14 

rs3213221 2113620 intron 0.149 G:C 0.5 

rs3213216 2114755 intron 1 G:A 0.37 

INS 

rs3842748 2137971 intron 0.775 C:G 0.16 

rs3842756 2137348 flanking_3UTR 0.242 G:A 0.15 

rs3842763 2135780 flanking_3UTR 0.766 C:A 0.39 

LEP 

rs11760956 127678323 intron 0.192 G:A 0.31 

rs2278815 127669087 intron 0.164 A:G 0.42 

rs3828942 127681541 intron 0.174 G:A 0.45 

LEPR 

rs1171274 65753426 flanking_5UTR 0.871 T:C 0.14 

rs1475397 65755746 flanking_5UTR 0.135 C:T 0.43 

rs1171276 65760037 flanking_5UTR 0.206 A:G 0.3 

rs1171265 65775840 flanking_5UTR 0.812 G:A 0.27 

rs6673324 65803651 flanking_5UTR 0.438 G:A 0.38 

rs1137100 65809029 coding 0.74 A:G 0.13 

rs7535099 65823585 intron 0.604 A:G 0.22 

rs4655537 65831389 intron 0.982 G:A 0.39 

rs4655539 65832251 intron 0.46 A:T 0.34 

rs4606347 65845949 intron 0.81 G:A 0.25 

rs11585329 65846402 intron 0.947 G:T 0.14 

rs1938484 65853870 intron 1 C:A 0.07 

NPY 

rs16138 24292020 intron 0.432 G:C 0.3 

rs16131 24296362 intron 0.79 A:G 0.13 

rs16129 24297290 intron 0.656 G:T 0.48 

NPY1R 
rs9764 2471 3UTR 0.909 T:C 0.26 

rs4691075 164468935 flanking_5UTR 0.862 T:C 0.16 

NPY2R 

rs10461238 156351666 intron 1 G:C 0.39 

rs10461239 156351897 intron 0.678 G:C 0.09 

rs1047214 156355126 coding 0.259 C:T 0.49 

rs12507396 156348494 flanking_5UTR 0.276 A:T 0.08 

rs17304901 156357822 flanking_3UTR 0.081 G:A 0.3 

rs2234759 156349007 flanking_5UTR 0.84 A:G 0.17 

rs6857715 156348632 flanking_5UTR 0.166 C:T 0.45 

NPY5R 

rs11100494 164489703 intron 0.536 C:A 0.06 

rs11724320 164487373 intron 0.17 C:T 0.45 

rs4632602 164486579 intron 0.662 T:C 0.16 

rs7679206 164488684 intron 0.097 G:T 0.32 

NPY6R rs12652106 137170752 flanking_5UTR 0.049 A:C 0.07 

CRH rs3176921 67253933 flanking_5UTR 0.034 C:T 0.08 
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TCF7L2 

rs1028629 114902646 intron 0.578 T:C 0.2 

rs1056877 114915748 3UTR 0.841 C:T 0.01 

rs10749128 114855479 intron 0.152 C:T 0.23 

rs10885399 114716167 intron 0.806 A:T 0.28 

rs10885409 114798062 intron 0.156 T:C 0.49 

rs10885410 114814463 intron 0.639 A:G 0.2 

rs11196175 114726604 intron 1 C:T 0.35 

rs11196203 114795850 intron 0.74 A:C 0.14 

rs11196218 114830484 intron 0.699 A:G 0.38 

rs11196224 114845387 intron 0.699 A:G 0.38 

rs11196229 114856162 intron 0.29 A:G 0.13 

rs12184389 114829760 intron 0.041 A:T 0.17 

rs1225404 114904655 intron 0.603 C:T 0.16 

rs12255372 114798892 intron 0.181 T:G 0.34 

rs12573128 114720787 intron 0.114 G:A 0.21 

rs12772424 114870541 intron 0.34 A:T 0.45 

rs1362943 114878598 intron 0.296 A:G 0.23 

rs1555485 114902524 intron 0.227 A:G 0.08 

rs176632 114901069 intron 0.031 T:C 0.07 

rs17685538 114787461 intron 0.92 G:C 0.05 

rs1885510 114907432 intron 0.021 G:A 0.15 

rs2094405 114705679 intron 0.195 A:G 0.38 

rs290481 114913815 intron 0.543 A:G 0.21 

rs290483 114905204 intron 0.171 G:T 0.22 

rs290487 114899721 intron 0.647 T:C 0.2 

rs290489 114897045 intron 0.888 G:A 0.36 

rs290491 114894524 intron 0.475 T:A 0.16 

rs290494 114875861 intron 0.517 G:T 0.11 

rs3750805 114837133 intron 0.92 T:A 0.16 

rs3814570 114698500 flanking_5UTR 0.862 T:C 0.24 

rs3814572 114837713 intron 0.035 G:A 0.15 

rs3814573 114888083 intron 0.888 T:C 0.38 

rs4917646 114892801 intron 0.244 G:C 0.29 

rs4918789 114811797 intron 0.252 T:G 0.5 

rs4918796 114870332 intron 0.115 C:T 0.29 

rs7079711 114735778 intron 0.049 A:G 0.13 

rs7080044 114889105 intron 1 T:A 0.37 

rs7081062 114730735 intron 0.862 G:A 0.33 

rs7085532 114849453 intron 0.386 G:A 0.28 

rs7094463 114701973 intron 0.18 A:G 0.41 

rs749596 114837895 intron 0.301 A:T 0.1 
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rs7901695 114744078 intron 0.056 C:T 0.36 

rs7903424 114894026 intron 0.031 A:G 0.27 

rs7908486 114824488 intron 1 G:A 0.35 

rs7917983 114722872 intron 0.888 T:C 0.42 

* All p values were non-significant after FDR multiplte-comparison correction 

** First letter signifies the minor allele 

 

 גנוטיפ הצאצא - SNP by SNPתוצאות מניתוח בגישת : 1'נספח ב

ממודלים , הצאצאעבור גנוטיפ  SNP by SNPמוצגות להלן תוצאות ניתוח הנתונים הגנטיים בגישת 

, BMI ,ל”מ, factor 1,2,3 -משתני הסביבה התוך רחמית: הבאים לתוצאיםשל רגרסיה לינארית 

כל המודלים מתוקננים למין . ירכיים ואחוז השומן בגוף-יחס היקף מתניים, היקף המתניים, משקל

. מתוקננים גם לגובהו של הנבדק" משקל"שתנה התוצאה מהמודלים ל. ולמשקלות הדגימה למוצא

 .p-טעות התקן וערך ה, המקדם: נתונות תוצאות הרגרסיות עבור כל ווריאציה גנטית

SNP 
Factor 1: : Maternal pre-

pregnancy elements 
Factor 2: SEP Factor 3: Fetal growth 

  β se p value β se p value β se p value 

ADIPOQ_182052A  -0.135 0.057 0.017 -0.055 0.065 0.401 -0.094 0.069 0.176 

ADIPOQ_822391C  -0.105 0.063 0.098 0.128 0.078 0.102 -0.104 0.091 0.255 

ADIPOQ_822396G  -0.111 0.063 0.076 0.104 0.079 0.191 -0.073 0.101 0.471 

ADIPOQ_12495941T 0.107 0.054 0.046 -0.032 0.064 0.622 0.038 0.068 0.573 

ADIPOQ_1501299A 0.076 0.057 0.182 0.058 0.064 0.368 0.046 0.077 0.545 

ADIPOQ_3821799C -0.049 0.055 0.368 0.028 0.061 0.643 -0.103 0.068 0.129 

ADIPOQ_3774261A 0.059 0.054 0.277 -0.003 0.058 0.957 0.062 0.068 0.362 

ADIPOQ_3774262A -0.010 0.077 0.898 -0.081 0.073 0.265 0.031 0.084 0.709 

ADIPOR1_1342387G -0.092 0.054 0.090 -0.022 0.063 0.726 0.043 0.070 0.544 

ADIPOR1_16850799A -0.119 0.065 0.067 -0.147 0.075 0.050 0.080 0.084 0.340 

ADIPOR2_7132033G 0.019 0.056 0.733 -0.054 0.075 0.471 0.061 0.073 0.403 

ADIPOR2_7975600T 0.083 0.075 0.270 -0.036 0.094 0.702 0.014 0.086 0.871 

ADIPOR2_10773983A -0.047 0.050 0.351 -0.043 0.065 0.510 0.037 0.070 0.596 

ADIPOR2_11612383A -0.036 0.052 0.490 -0.028 0.065 0.670 0.067 0.070 0.337 

ADIPOR2_2058112T 0.026 0.085 0.757 -0.021 0.094 0.825 -0.112 0.104 0.278 

ADIPOR2_4766415A -0.017 0.051 0.745 0.046 0.068 0.493 -0.020 0.069 0.776 

ADIPOR2_1044471T -0.038 0.049 0.438 0.021 0.067 0.756 -0.026 0.065 0.694 

LEP_2278815G    0.039 0.050 0.438 0.064 0.057 0.269 0.068 0.070 0.329 

LEP_11760956A   0.013 0.054 0.812 0.091 0.059 0.125 0.039 0.069 0.569 

LEP_3828942A    -0.066 0.050 0.187 -0.064 0.061 0.298 -0.030 0.066 0.646 

LEPR_4655537A   -0.018 0.053 0.731 -0.028 0.063 0.657 0.067 0.069 0.330 
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LEPR_1171274C   0.009 0.073 0.900 0.075 0.087 0.390 -0.205 0.100 0.041 

LEPR_1171276G   0.017 0.055 0.760 0.069 0.067 0.306 0.050 0.070 0.471 

LEPR_1171265A   0.042 0.060 0.484 0.069 0.067 0.302 -0.104 0.074 0.161 

LEPR_6673324A   0.007 0.054 0.894 0.098 0.060 0.103 -0.047 0.069 0.497 

LEPR_1137100G   0.082 0.079 0.295 -0.018 0.092 0.843 -0.008 0.108 0.943 

LEPR_4655539T   0.028 0.056 0.618 0.131 0.061 0.032 -0.047 0.066 0.481 

LEPR_4606347A   0.035 0.056 0.539 -0.079 0.074 0.281 0.038 0.078 0.625 

LEPR_11585329T  0.019 0.074 0.794 -0.067 0.089 0.449 0.051 0.104 0.627 

LEPR_1938484A   0.029 0.107 0.787 0.202 0.106 0.056 -0.252 0.129 0.050 

LEPR_6588153A   0.024 0.050 0.633 -0.014 0.062 0.817 -0.053 0.064 0.400 

LEPR_1475397T   0.009 0.050 0.857 0.091 0.063 0.152 0.027 0.064 0.669 

NPY_16138C      0.020 0.065 0.763 -0.092 0.073 0.207 0.153 0.077 0.047 

NPY_16131G      0.018 0.075 0.810 -0.067 0.088 0.445 -0.061 0.096 0.522 

NPY_16129T      0.006 0.053 0.905 -0.081 0.059 0.168 0.092 0.068 0.178 

NPY1R_9764C     0.060 0.062 0.338 0.066 0.077 0.390 -0.013 0.078 0.870 

NPY1R_4691075C  0.060 0.070 0.391 0.044 0.089 0.622 -0.042 0.090 0.643 

NPY2R_12507396T -0.177 0.083 0.034 0.122 0.085 0.152 0.062 0.118 0.600 

NPY2R_6857715T  0.035 0.050 0.489 -0.079 0.061 0.194 -0.059 0.071 0.403 

NPY2R_2234759G  -0.108 0.070 0.124 0.075 0.075 0.317 0.019 0.095 0.842 

NPY2R_10461238C 0.001 0.056 0.988 0.113 0.059 0.055 0.000 0.067 0.999 

NPY2R_10461239C 0.068 0.089 0.448 0.248 0.097 0.011 -0.036 0.111 0.745 

NPY2R_1047214T  0.001 0.055 0.986 0.029 0.065 0.650 -0.008 0.072 0.910 

NPY2R_17304901A 0.021 0.053 0.694 0.001 0.068 0.989 0.057 0.072 0.432 

NPY5R_4632602C  -0.121 0.066 0.067 0.088 0.079 0.265 -0.084 0.096 0.383 

NPY5R_11724320T -0.039 0.054 0.471 0.144 0.063 0.022 -0.026 0.074 0.725 

NPY5R_7679206T  0.020 0.056 0.716 0.061 0.068 0.371 0.040 0.080 0.618 

NPY5R_11100494A -0.121 0.128 0.344 -0.065 0.148 0.661 0.059 0.191 0.756 

NPY6R_12652106G 0.111 0.098 0.262 0.006 0.121 0.962 0.353 0.110 0.001 

FTO_1421085C    -0.106 0.052 0.042 -0.014 0.058 0.803 0.015 0.072 0.831 

FTO_17817449G   -0.093 0.053 0.079 0.007 0.058 0.911 -0.004 0.072 0.959 

IGF2_680A       -0.038 0.056 0.498 0.057 0.060 0.341 0.077 0.072 0.282 

IGF2_734351C    -0.092 0.067 0.171 0.077 0.062 0.217 0.066 0.070 0.345 

IGF2_3213225C   -0.051 0.056 0.359 0.051 0.057 0.370 0.036 0.063 0.570 

IGF2_3213223T   0.043 0.080 0.595 -0.043 0.089 0.623 -0.077 0.102 0.451 

IGF2_3213221G   -0.082 0.060 0.176 0.046 0.061 0.445 0.025 0.067 0.707 

IGF2_3213216A   -0.055 0.057 0.333 0.015 0.064 0.818 0.048 0.070 0.490 

INS_3842763A    0.040 0.062 0.516 -0.071 0.065 0.276 0.073 0.073 0.314 

INS_3842756A    -0.184 0.062 0.003 -0.070 0.085 0.411 -0.050 0.091 0.582 

INS_3842748G    -0.165 0.059 0.005 -0.079 0.080 0.327 -0.101 0.083 0.224 

CRH_3176921C    -0.050 0.104 0.631 0.024 0.127 0.851 0.162 0.137 0.239 

IGF1_6214A      -0.090 0.053 0.091 -0.019 0.066 0.770 0.081 0.070 0.244 
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IGF1_1520220G   0.022 0.061 0.725 -0.109 0.081 0.177 0.036 0.078 0.644 

IGF1_17727841C  0.079 0.070 0.258 -0.138 0.084 0.103 0.122 0.088 0.166 

IGF1_5742667T   -0.004 0.059 0.945 -0.066 0.073 0.366 0.032 0.077 0.673 

IGF1_7136446C   0.020 0.052 0.694 -0.095 0.065 0.143 0.093 0.068 0.175 

IGF1_10735380G  0.053 0.057 0.355 -0.097 0.077 0.209 0.016 0.074 0.834 

IGF1_5742632C   0.103 0.065 0.117 -0.145 0.077 0.062 0.054 0.089 0.542 

IGF1_7956547C   0.097 0.063 0.128 -0.114 0.076 0.135 0.041 0.087 0.637 

IGF1_1019731T   0.064 0.095 0.502 0.064 0.111 0.560 0.118 0.094 0.209 

IGF1_12821878A  0.025 0.061 0.689 0.096 0.074 0.194 -0.033 0.075 0.663 

IGF1_2162679G   -0.310 0.089 0.001 0.009 0.110 0.931 -0.115 0.119 0.335 

TCF7L2_3814570T 0.053 0.057 0.351 0.010 0.067 0.885 -0.044 0.073 0.548 

TCF7L2_7094463A -0.032 0.049 0.513 -0.046 0.058 0.427 -0.041 0.064 0.525 

TCF7L2_2094405A -0.004 0.050 0.935 0.030 0.059 0.609 0.055 0.063 0.382 

TCF7L2_10885399A 0.004 0.057 0.950 -0.081 0.068 0.235 0.034 0.072 0.632 

TCF7L2_12573128G -0.039 0.061 0.520 -0.087 0.076 0.255 0.048 0.079 0.538 

TCF7L2_7917983T -0.014 0.050 0.781 0.033 0.058 0.574 -0.083 0.059 0.163 

TCF7L2_11196175C 0.068 0.051 0.184 0.032 0.062 0.607 0.081 0.070 0.251 

TCF7L2_7081062G -0.017 0.053 0.740 0.083 0.062 0.177 -0.083 0.064 0.197 

TCF7L2_7079711A -0.020 0.083 0.813 -0.034 0.088 0.702 0.021 0.104 0.841 

TCF7L2_7901695C 0.029 0.052 0.569 0.028 0.069 0.683 0.028 0.071 0.692 

TCF7L2_17685538G 0.187 0.127 0.141 -0.139 0.137 0.311 0.192 0.154 0.212 

TCF7L2_11196203A -0.047 0.082 0.571 0.005 0.098 0.956 -0.031 0.106 0.772 

TCF7L2_10885409T -0.054 0.053 0.307 -0.026 0.061 0.673 -0.009 0.062 0.884 

TCF7L2_12255372T 0.065 0.055 0.238 0.047 0.070 0.501 0.008 0.070 0.911 

TCF7L2_4918789T -0.045 0.055 0.410 -0.018 0.059 0.764 -0.016 0.067 0.814 

TCF7L2_10885410A -0.038 0.074 0.608 -0.057 0.077 0.458 -0.031 0.092 0.735 

TCF7L2_7908486G -0.081 0.055 0.140 -0.040 0.065 0.534 -0.060 0.073 0.414 

TCF7L2_12184389A 0.016 0.068 0.811 0.033 0.077 0.673 -0.028 0.078 0.719 

TCF7L2_11196218A 0.046 0.056 0.405 0.021 0.062 0.733 0.120 0.068 0.078 

TCF7L2_3750805T 0.090 0.075 0.231 -0.033 0.082 0.686 0.021 0.085 0.805 

TCF7L2_3814572G -0.055 0.064 0.383 -0.091 0.084 0.277 0.010 0.082 0.901 

TCF7L2_749596A  0.037 0.099 0.711 -0.020 0.117 0.865 -0.144 0.127 0.259 

TCF7L2_11196224T 0.034 0.058 0.559 -0.023 0.069 0.735 0.071 0.071 0.313 

TCF7L2_7085532G -0.060 0.054 0.270 0.054 0.069 0.433 -0.042 0.070 0.548 

TCF7L2_10749128C -0.039 0.058 0.503 0.094 0.068 0.167 0.029 0.078 0.707 

TCF7L2_11196229A 0.000 0.088 0.998 -0.042 0.092 0.650 -0.066 0.104 0.528 

TCF7L2_4918796C 0.018 0.058 0.761 0.039 0.066 0.556 -0.070 0.073 0.336 

TCF7L2_12772424A -0.072 0.051 0.156 0.031 0.060 0.605 0.064 0.065 0.322 

TCF7L2_290494G  0.014 0.082 0.866 0.138 0.096 0.151 0.083 0.088 0.348 

TCF7L2_1362943A 0.051 0.059 0.390 -0.031 0.070 0.655 -0.026 0.079 0.740 

TCF7L2_3814573T -0.048 0.053 0.368 0.018 0.061 0.768 0.076 0.067 0.259 
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TCF7L2_7080044T 0.007 0.053 0.902 0.025 0.062 0.689 -0.027 0.071 0.700 

TCF7L2_4917646G 0.009 0.059 0.875 0.034 0.066 0.608 -0.052 0.073 0.475 

TCF7L2_7903424A 0.083 0.056 0.136 0.022 0.062 0.728 0.039 0.073 0.588 

TCF7L2_290491T  0.044 0.082 0.593 -0.073 0.091 0.424 -0.101 0.092 0.275 

TCF7L2_290489G  -0.093 0.053 0.080 0.059 0.063 0.344 0.043 0.067 0.518 

TCF7L2_290487T  0.028 0.067 0.674 0.098 0.072 0.171 0.033 0.087 0.701 

TCF7L2_176632T  0.033 0.099 0.740 0.041 0.119 0.734 0.057 0.125 0.649 

TCF7L2_1555485A 0.125 0.090 0.168 -0.242 0.137 0.079 0.021 0.145 0.885 

TCF7L2_1028629T -0.027 0.065 0.682 -0.038 0.084 0.651 0.050 0.080 0.533 

TCF7L2_1225404C 0.090 0.068 0.184 -0.111 0.094 0.236 0.010 0.096 0.915 

TCF7L2_290483G  0.009 0.064 0.888 -0.037 0.082 0.657 -0.032 0.083 0.704 

TCF7L2_1885510G 0.013 0.066 0.840 -0.067 0.099 0.494 0.028 0.100 0.784 

TCF7L2_290481A  0.016 0.067 0.812 0.130 0.074 0.079 0.047 0.086 0.586 

TCF7L2_1056877C -0.121 0.162 0.455 0.387 0.258 0.133 -0.119 0.109 0.274 

 
 

SNP BW (Kg) BMI Weight 

 
β se p value β se p value β se p value 

ADIPOQ_182052A  -0.070 0.030 0.018 0.036 0.329 0.913 -0.024 1.024 0.981 

ADIPOQ_822391C  -0.010 0.038 0.799 -0.049 0.515 0.924 -0.293 1.446 0.839 

ADIPOQ_822396G  0.009 0.038 0.808 -0.076 0.481 0.875 -0.063 1.440 0.965 

ADIPOQ_12495941T 0.014 0.029 0.619 -0.587 0.325 0.071 -1.764 1.036 0.089 

ADIPOQ_1501299A 0.031 0.030 0.291 0.284 0.409 0.487 0.493 1.330 0.711 

ADIPOQ_3821799C -0.016 0.030 0.602 -0.494 0.337 0.142 -1.651 1.099 0.133 

ADIPOQ_3774261A 0.015 0.029 0.610 0.368 0.336 0.274 1.133 1.107 0.306 

ADIPOQ_3774262A -0.014 0.036 0.688 0.237 0.405 0.559 1.149 1.233 0.352 

ADIPOR1_1342387G -0.011 0.029 0.697 -0.008 0.359 0.981 0.366 1.126 0.745 

ADIPOR1_16850799A -0.035 0.032 0.280 -0.395 0.383 0.302 -0.817 1.178 0.488 

ADIPOR2_7132033G 0.013 0.030 0.658 0.934 0.359 0.009 2.174 1.081 0.045 

ADIPOR2_7975600T 0.009 0.040 0.816 0.857 0.479 0.074 1.462 1.365 0.284 

ADIPOR2_10773983A -0.009 0.030 0.775 -0.149 0.337 0.659 -0.064 1.031 0.950 

ADIPOR2_11612383A -0.006 0.030 0.838 -0.162 0.330 0.623 -0.300 1.006 0.766 

ADIPOR2_2058112T -0.072 0.046 0.120 -0.880 0.480 0.067 -2.778 1.475 0.060 

ADIPOR2_4766415A 0.012 0.029 0.686 -0.283 0.334 0.397 -0.567 0.998 0.570 

ADIPOR2_1044471T -0.007 0.030 0.804 -0.073 0.337 0.828 0.204 0.992 0.837 

LEP_2278815G    0.046 0.029 0.114 0.143 0.316 0.651 0.264 0.969 0.785 

LEP_11760956A   0.022 0.030 0.466 0.246 0.331 0.456 -0.041 0.983 0.967 

LEP_3828942A    -0.043 0.028 0.126 -0.435 0.308 0.159 -0.917 0.969 0.344 

LEPR_4655537A   -0.002 0.029 0.933 0.757 0.375 0.044 2.332 1.142 0.041 

LEPR_1171274C   -0.065 0.039 0.095 -0.211 0.471 0.655 -1.285 1.470 0.382 

LEPR_1171276G   0.064 0.030 0.033 -0.182 0.336 0.588 -0.081 1.022 0.937 
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LEPR_1171265A   -0.042 0.030 0.166 -0.259 0.346 0.454 -0.932 1.084 0.390 

LEPR_6673324A   -0.028 0.029 0.340 -0.462 0.352 0.191 -1.232 1.132 0.277 

LEPR_1137100G   -0.046 0.043 0.280 -0.450 0.513 0.380 -1.923 1.609 0.232 

LEPR_4655539T   -0.019 0.031 0.536 -0.462 0.378 0.222 -1.461 1.194 0.221 

LEPR_4606347A   0.045 0.033 0.181 -0.480 0.397 0.226 -1.572 1.226 0.200 

LEPR_11585329T  -0.027 0.038 0.484 0.849 0.686 0.216 2.678 2.351 0.255 

LEPR_1938484A   0.002 0.058 0.973 -0.918 0.566 0.105 -3.078 1.842 0.095 

LEPR_6588153A   0.024 0.028 0.386 -0.659 0.336 0.050 -2.057 1.019 0.044 

LEPR_1475397T   0.051 0.028 0.066 -0.187 0.313 0.550 0.078 0.966 0.936 

NPY_16138C      -0.012 0.032 0.705 -0.320 0.386 0.407 -0.854 1.155 0.460 

NPY_16131G      -0.008 0.046 0.868 0.286 0.548 0.602 0.719 1.728 0.678 

NPY_16129T      -0.014 0.028 0.614 -0.290 0.330 0.380 -0.754 0.973 0.439 

NPY1R_9764C     0.029 0.035 0.403 -0.454 0.379 0.231 -1.181 1.117 0.291 

NPY1R_4691075C  0.040 0.040 0.312 -0.172 0.456 0.706 -0.444 1.412 0.753 

NPY2R_12507396T 0.073 0.060 0.225 0.640 0.512 0.211 3.008 1.602 0.061 

NPY2R_6857715T  -0.037 0.030 0.211 -0.079 0.329 0.811 -0.763 0.972 0.433 

NPY2R_2234759G  0.028 0.044 0.520 0.609 0.425 0.152 2.070 1.416 0.144 

NPY2R_10461238C 0.033 0.030 0.273 0.192 0.373 0.607 0.198 1.154 0.864 

NPY2R_10461239C 0.064 0.049 0.192 -0.097 0.534 0.856 -1.626 1.633 0.320 

NPY2R_1047214T  -0.016 0.031 0.596 -0.216 0.381 0.572 -1.244 1.183 0.293 

NPY2R_17304901A 0.040 0.030 0.179 0.285 0.435 0.512 1.621 1.389 0.244 

NPY5R_4632602C  -0.022 0.040 0.591 0.578 0.495 0.243 1.612 1.501 0.283 

NPY5R_11724320T 0.059 0.028 0.036 0.040 0.353 0.909 0.507 1.029 0.623 

NPY5R_7679206T  0.072 0.029 0.012 -0.257 0.368 0.486 -0.247 1.090 0.821 

NPY5R_11100494A -0.045 0.069 0.509 -0.822 0.697 0.239 -2.171 2.017 0.282 

NPY6R_12652106G 0.161 0.049 0.001 0.564 0.703 0.423 1.731 2.019 0.392 

FTO_1421085C    -0.015 0.028 0.592 0.741 0.358 0.039 1.784 1.095 0.104 

FTO_17817449G   -0.006 0.029 0.837 0.700 0.359 0.051 1.976 1.079 0.068 

IGF2_680A       0.035 0.031 0.264 -0.623 0.345 0.072 -1.373 1.109 0.216 

IGF2_734351C    -0.005 0.034 0.877 -0.200 0.405 0.622 -0.896 1.265 0.479 

IGF2_3213225C   0.020 0.029 0.499 -0.407 0.347 0.241 -0.977 1.111 0.380 

IGF2_3213223T   -0.053 0.040 0.193 0.961 0.481 0.046 1.630 1.470 0.268 

IGF2_3213221G   -0.010 0.033 0.770 -0.448 0.389 0.250 -1.454 1.225 0.236 

IGF2_3213216A   0.016 0.030 0.599 0.504 0.328 0.124 1.741 1.029 0.091 

INS_3842763A    0.005 0.031 0.872 -0.600 0.391 0.126 -1.577 1.219 0.196 

INS_3842756A    -0.020 0.041 0.626 0.461 0.456 0.312 1.229 1.430 0.390 

INS_3842748G    -0.042 0.038 0.276 0.153 0.427 0.721 0.194 1.347 0.886 

CRH_3176921C    0.028 0.059 0.640 0.468 0.624 0.454 0.381 2.070 0.854 

IGF1_6214A      0.012 0.029 0.666 -0.907 0.336 0.007 -2.177 1.021 0.033 

IGF1_1520220G   -0.013 0.035 0.707 0.915 0.374 0.015 1.415 1.202 0.240 

IGF1_17727841C  0.007 0.039 0.849 0.152 0.413 0.713 -0.394 1.326 0.766 
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IGF1_5742667T   -0.002 0.034 0.949 0.816 0.372 0.029 1.228 1.177 0.297 

IGF1_7136446C   0.003 0.027 0.904 0.220 0.354 0.535 -0.238 1.084 0.826 

IGF1_10735380G  0.002 0.033 0.943 0.801 0.358 0.026 1.479 1.135 0.193 

IGF1_5742632C   0.013 0.036 0.707 0.247 0.377 0.512 0.242 1.165 0.835 

IGF1_7956547C   0.022 0.035 0.527 0.378 0.379 0.318 0.753 1.174 0.521 

IGF1_1019731T   0.005 0.047 0.910 -0.179 0.551 0.746 0.587 1.718 0.733 

IGF1_12821878A  -0.014 0.033 0.665 -0.156 0.398 0.694 -0.096 1.284 0.940 

IGF1_2162679G   0.029 0.054 0.594 -0.203 0.644 0.753 -0.529 1.914 0.783 

TCF7L2_3814570T -0.012 0.032 0.703 0.203 0.361 0.575 0.562 1.174 0.632 

TCF7L2_7094463A -0.021 0.028 0.441 0.317 0.362 0.381 0.939 1.129 0.406 

TCF7L2_2094405A 0.022 0.029 0.437 -0.475 0.343 0.166 -1.498 1.021 0.143 

TCF7L2_10885399A 0.004 0.032 0.898 -0.588 0.329 0.074 -1.236 1.084 0.254 

TCF7L2_12573128G -0.026 0.035 0.467 -0.203 0.397 0.609 -0.699 1.269 0.582 

TCF7L2_7917983T -0.026 0.028 0.364 0.006 0.305 0.985 -0.024 0.947 0.980 

TCF7L2_11196175C 0.054 0.030 0.075 0.202 0.360 0.575 0.611 1.146 0.594 

TCF7L2_7081062G -0.036 0.029 0.219 -0.324 0.300 0.280 -0.846 0.937 0.367 

TCF7L2_7079711A -0.045 0.050 0.378 -0.338 0.481 0.482 -2.869 1.465 0.051 

TCF7L2_7901695C 0.035 0.031 0.261 0.576 0.367 0.116 1.506 1.142 0.188 

TCF7L2_17685538G -0.008 0.063 0.905 -0.472 0.820 0.565 -2.873 1.982 0.148 

TCF7L2_11196203A 0.002 0.050 0.971 -0.278 0.472 0.556 -0.991 1.537 0.519 

TCF7L2_10885409T -0.038 0.029 0.184 -0.221 0.333 0.507 -0.473 1.018 0.643 

TCF7L2_12255372T 0.045 0.030 0.142 0.229 0.352 0.516 0.965 1.116 0.388 

TCF7L2_4918789T -0.027 0.032 0.393 -0.188 0.318 0.555 -0.396 0.956 0.679 

TCF7L2_10885410A -0.059 0.038 0.123 -0.672 0.401 0.094 -2.583 1.230 0.036 

TCF7L2_7908486G -0.008 0.031 0.794 -0.519 0.334 0.120 -0.876 1.064 0.411 

TCF7L2_12184389A -0.004 0.040 0.929 0.110 0.386 0.776 -0.367 1.304 0.779 

TCF7L2_11196218A 0.015 0.032 0.638 0.910 0.329 0.006 2.154 0.995 0.031 

TCF7L2_3750805T 0.001 0.037 0.982 0.870 0.526 0.098 2.935 1.547 0.058 

TCF7L2_3814572G -0.003 0.037 0.927 -0.064 0.421 0.878 0.518 1.332 0.698 

TCF7L2_749596A  -0.004 0.050 0.940 -0.962 0.460 0.037 -1.709 1.511 0.258 

TCF7L2_11196224T -0.026 0.031 0.410 0.170 0.328 0.604 -0.477 1.031 0.644 

TCF7L2_7085532G 0.011 0.032 0.735 -0.256 0.363 0.480 -0.043 1.147 0.970 

TCF7L2_10749128C 0.074 0.033 0.023 -0.096 0.425 0.822 0.398 1.254 0.751 

TCF7L2_11196229A 0.015 0.042 0.729 -1.003 0.436 0.022 -1.917 1.467 0.192 

TCF7L2_4918796C -0.025 0.034 0.468 0.028 0.352 0.937 0.017 1.057 0.987 

TCF7L2_12772424A 0.010 0.028 0.717 -0.165 0.327 0.614 -1.056 0.973 0.278 

TCF7L2_290494G  0.104 0.044 0.019 -0.005 0.501 0.992 0.668 1.599 0.676 

TCF7L2_1362943A 0.011 0.035 0.758 0.100 0.378 0.791 1.189 1.197 0.321 

TCF7L2_3814573T 0.019 0.028 0.498 -0.209 0.336 0.534 -1.326 1.012 0.190 

TCF7L2_7080044T -0.017 0.032 0.596 0.096 0.345 0.781 -0.013 1.067 0.990 

TCF7L2_4917646G -0.028 0.034 0.413 0.174 0.363 0.632 0.316 1.089 0.772 
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TCF7L2_7903424A 0.033 0.032 0.303 0.129 0.358 0.718 1.109 1.116 0.321 

TCF7L2_290491T  -0.015 0.038 0.694 0.226 0.425 0.594 2.551 1.398 0.069 

TCF7L2_290489G  0.003 0.029 0.908 -0.224 0.349 0.522 -1.447 1.058 0.172 

TCF7L2_290487T  0.029 0.036 0.417 0.012 0.420 0.977 -0.364 1.282 0.777 

TCF7L2_176632T  0.064 0.058 0.273 -0.028 0.700 0.969 1.014 2.237 0.650 

TCF7L2_1555485A -0.040 0.058 0.492 0.462 0.546 0.398 0.445 1.825 0.808 

TCF7L2_1028629T -0.002 0.035 0.958 0.031 0.407 0.939 -0.015 1.243 0.990 

TCF7L2_1225404C 0.006 0.040 0.885 0.342 0.446 0.444 1.085 1.497 0.469 

TCF7L2_290483G  0.005 0.036 0.878 0.070 0.452 0.877 0.153 1.440 0.915 

TCF7L2_1885510G 0.019 0.040 0.638 0.418 0.419 0.319 0.079 1.314 0.952 

TCF7L2_290481A  0.026 0.034 0.446 -0.405 0.430 0.347 -1.448 1.295 0.264 

TCF7L2_1056877C 0.077 0.187 0.682 3.240 3.191 0.310 5.328 8.314 0.522 

 
SNP Waist circumference WTHR Fat % 

 
β se p value β se p value β se p value 

ADIPOQ_182052A  -0.084 0.891 0.925 0.000 0.005 0.958 0.847 0.542 0.119 

ADIPOQ_822391C  -1.469 1.202 0.222 -0.010 0.006 0.097 0.525 0.820 0.522 

ADIPOQ_822396G  -1.266 1.205 0.294 -0.010 0.006 0.107 0.509 0.797 0.523 

ADIPOQ_12495941T -0.605 0.844 0.474 -0.001 0.004 0.755 -1.292 0.520 0.013 

ADIPOQ_1501299A 0.313 1.036 0.762 -0.003 0.005 0.590 0.443 0.596 0.457 

ADIPOQ_3821799C -1.452 0.865 0.094 -0.005 0.005 0.320 -0.773 0.504 0.125 

ADIPOQ_3774261A 1.038 0.885 0.241 0.002 0.005 0.698 0.348 0.554 0.530 

ADIPOQ_3774262A 1.164 1.008 0.249 0.006 0.005 0.227 -0.017 0.690 0.981 

ADIPOR1_1342387G 0.802 0.886 0.365 0.007 0.004 0.096 -0.210 0.578 0.717 

ADIPOR1_16850799A -0.101 1.041 0.922 0.007 0.006 0.239 -0.450 0.640 0.482 

ADIPOR2_7132033G 2.572 0.895 0.004 0.009 0.004 0.031 0.373 0.609 0.541 

ADIPOR2_7975600T 1.277 1.151 0.268 0.003 0.006 0.622 0.182 0.745 0.807 

ADIPOR2_10773983A 0.400 0.859 0.641 0.003 0.005 0.516 -0.344 0.653 0.598 

ADIPOR2_11612383A 0.717 0.859 0.404 0.004 0.005 0.387 -0.024 0.631 0.969 

ADIPOR2_2058112T -1.798 1.265 0.156 -0.007 0.007 0.283 -1.272 0.830 0.126 

ADIPOR2_4766415A -1.085 0.836 0.195 -0.004 0.004 0.324 0.271 0.673 0.687 

ADIPOR2_1044471T -0.785 0.844 0.353 -0.004 0.004 0.325 0.013 0.589 0.983 

LEP_2278815G    0.715 0.806 0.375 0.004 0.004 0.298 0.587 0.548 0.285 

LEP_11760956A   0.481 0.836 0.565 0.002 0.005 0.584 0.365 0.492 0.458 

LEP_3828942A    -1.374 0.794 0.084 -0.008 0.004 0.051 -1.001 0.536 0.062 

LEPR_4655537A   0.872 0.940 0.354 0.001 0.004 0.769 0.745 0.561 0.185 

LEPR_1171274C   -0.205 1.241 0.869 0.006 0.006 0.314 -0.335 0.731 0.647 

LEPR_1171276G   -1.226 0.858 0.153 -0.011 0.004 0.012 -0.395 0.575 0.492 

LEPR_1171265A   0.537 0.953 0.573 0.011 0.005 0.044 -0.334 0.640 0.602 

LEPR_6673324A   -0.123 0.949 0.897 0.006 0.005 0.240 -0.839 0.630 0.183 

LEPR_1137100G   -0.544 1.316 0.680 0.009 0.007 0.206 -0.201 0.816 0.805 
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LEPR_4655539T   -0.482 0.980 0.623 0.004 0.005 0.454 -0.986 0.641 0.124 

LEPR_4606347A   -0.930 0.974 0.340 -0.009 0.005 0.091 0.150 0.642 0.815 

LEPR_11585329T  1.748 1.761 0.321 0.009 0.006 0.149 0.870 0.923 0.347 

LEPR_1938484A   -1.620 1.669 0.332 -0.001 0.010 0.888 -0.933 1.004 0.353 

LEPR_6588153A   -1.134 0.840 0.177 -0.007 0.004 0.141 -0.196 0.556 0.724 

LEPR_1475397T   -0.646 0.774 0.404 -0.006 0.004 0.196 -0.454 0.527 0.389 

NPY_16138C      -0.505 0.982 0.607 -0.004 0.005 0.404 -0.344 0.664 0.604 

NPY_16131G      0.974 1.387 0.483 0.007 0.006 0.278 0.535 0.854 0.531 

NPY_16129T      -0.126 0.831 0.879 0.000 0.005 0.970 -0.346 0.498 0.487 

NPY1R_9764C     -0.988 0.958 0.303 -0.006 0.005 0.222 -0.668 0.620 0.281 

NPY1R_4691075C  -0.363 1.092 0.740 -0.005 0.006 0.356 0.619 0.772 0.422 

NPY2R_12507396T 1.719 1.180 0.146 0.008 0.007 0.249 0.828 0.729 0.257 

NPY2R_6857715T  0.599 0.828 0.470 0.005 0.004 0.225 -0.196 0.507 0.699 

NPY2R_2234759G  1.824 1.055 0.084 0.009 0.005 0.102 0.887 0.647 0.171 

NPY2R_10461238C 0.680 0.920 0.460 0.006 0.005 0.195 0.628 0.606 0.301 

NPY2R_10461239C -0.355 1.473 0.810 0.004 0.008 0.608 0.050 0.873 0.954 

NPY2R_1047214T  0.030 0.906 0.973 0.006 0.004 0.173 -0.086 0.579 0.881 

NPY2R_17304901A 0.534 1.085 0.623 -0.003 0.005 0.581 -0.347 0.645 0.591 

NPY5R_4632602C  1.099 1.228 0.371 0.005 0.007 0.485 0.869 0.887 0.328 

NPY5R_11724320T 0.492 0.825 0.551 0.001 0.004 0.817 -0.168 0.605 0.781 

NPY5R_7679206T  -0.136 0.904 0.880 -0.002 0.005 0.729 -0.677 0.566 0.232 

NPY5R_11100494A 0.256 1.690 0.880 0.013 0.009 0.154 -1.094 1.114 0.326 

NPY6R_12652106G 2.120 1.711 0.216 0.013 0.009 0.142 1.248 1.225 0.309 

FTO_1421085C    1.113 0.876 0.204 0.005 0.004 0.253 0.232 0.545 0.670 

FTO_17817449G   1.318 0.900 0.144 0.006 0.004 0.143 0.321 0.544 0.555 

IGF2_680A       -1.827 0.867 0.035 -0.009 0.004 0.031 -0.964 0.581 0.098 

IGF2_734351C    -0.818 1.038 0.431 -0.004 0.005 0.421 -0.173 0.681 0.799 

IGF2_3213225C   -0.855 0.896 0.340 -0.004 0.004 0.400 -0.402 0.591 0.497 

IGF2_3213223T   1.328 1.245 0.286 -0.001 0.006 0.822 1.191 0.772 0.123 

IGF2_3213221G   -1.352 0.975 0.166 -0.005 0.004 0.293 -0.340 0.693 0.624 

IGF2_3213216A   2.086 0.880 0.018 0.013 0.005 0.005 1.548 0.585 0.008 

INS_3842763A    -2.183 1.017 0.032 -0.012 0.005 0.019 -1.039 0.633 0.101 

INS_3842756A    1.719 1.160 0.139 0.008 0.005 0.160 -0.604 0.689 0.381 

INS_3842748G    1.191 1.084 0.272 0.009 0.005 0.070 -0.804 0.613 0.190 

CRH_3176921C    -0.554 1.682 0.742 -0.004 0.009 0.651 1.951 0.957 0.042 

IGF1_6214A      -1.640 0.857 0.056 -0.006 0.005 0.230 -1.645 0.573 0.004 

IGF1_1520220G   1.232 0.993 0.215 0.006 0.005 0.296 0.377 0.591 0.523 

IGF1_17727841C  -0.228 1.107 0.837 0.000 0.006 0.975 -0.575 0.670 0.391 

IGF1_5742667T   0.995 0.976 0.308 0.004 0.005 0.509 0.058 0.613 0.925 

IGF1_7136446C   0.082 0.921 0.929 0.001 0.005 0.751 -0.443 0.554 0.425 

IGF1_10735380G  1.197 0.945 0.206 0.003 0.005 0.518 0.267 0.600 0.657 
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IGF1_5742632C   0.069 0.983 0.944 -0.001 0.006 0.822 -0.236 0.626 0.707 

IGF1_7956547C   0.299 0.990 0.763 -0.001 0.005 0.833 0.093 0.639 0.885 

IGF1_1019731T   0.686 1.331 0.606 0.007 0.008 0.364 -0.846 1.055 0.423 

IGF1_12821878A  -0.063 1.041 0.952 0.001 0.005 0.901 0.220 0.825 0.790 

IGF1_2162679G   -0.431 1.622 0.790 -0.003 0.008 0.735 -0.929 0.937 0.322 

TCF7L2_3814570T 0.813 0.972 0.403 0.005 0.005 0.331 -0.109 0.625 0.862 

TCF7L2_7094463A -0.203 0.869 0.816 -0.005 0.004 0.246 0.009 0.558 0.988 

TCF7L2_2094405A -0.437 0.828 0.598 0.003 0.004 0.434 -0.155 0.595 0.795 

TCF7L2_10885399A -1.218 0.849 0.152 -0.006 0.004 0.200 -0.967 0.585 0.099 

TCF7L2_12573128G -0.570 1.019 0.576 -0.003 0.005 0.595 -0.006 0.744 0.993 

TCF7L2_7917983T 0.029 0.791 0.971 -0.003 0.004 0.480 -0.144 0.534 0.788 

TCF7L2_11196175C 0.051 0.926 0.956 0.003 0.004 0.486 0.285 0.611 0.640 

TCF7L2_7081062G -0.169 0.787 0.830 0.000 0.004 0.942 -0.276 0.489 0.572 

TCF7L2_7079711A -1.880 1.240 0.130 -0.002 0.007 0.766 -1.350 0.723 0.062 

TCF7L2_7901695C 0.763 0.948 0.421 0.003 0.005 0.566 1.390 0.651 0.033 

TCF7L2_17685538G -2.341 2.037 0.251 -0.001 0.011 0.920 -0.464 1.000 0.643 

TCF7L2_11196203A -1.050 1.199 0.381 -0.002 0.006 0.753 -0.750 0.762 0.325 

TCF7L2_10885409T 0.085 0.838 0.919 0.000 0.004 0.998 -0.500 0.590 0.397 

TCF7L2_12255372T 0.090 0.921 0.922 -0.002 0.004 0.660 0.817 0.648 0.207 

TCF7L2_4918789T 0.630 0.857 0.463 0.005 0.005 0.354 -0.461 0.566 0.416 

TCF7L2_10885410A -1.172 1.021 0.251 0.001 0.005 0.861 -0.721 0.635 0.256 

TCF7L2_7908486G -1.480 0.871 0.090 -0.008 0.004 0.073 -1.162 0.641 0.070 

TCF7L2_12184389A -0.699 1.065 0.512 -0.006 0.006 0.296 0.426 0.535 0.426 

TCF7L2_11196218A 2.848 0.839 0.001 0.016 0.004 2.74E-04 1.920 0.662 0.004 

TCF7L2_3750805T 3.600 1.210 0.003 0.014 0.006 0.019 1.691 0.989 0.088 

TCF7L2_3814572G 0.051 1.151 0.965 -0.001 0.006 0.882 -0.655 0.811 0.419 

TCF7L2_749596A  -2.182 1.114 0.050 -0.012 0.005 0.017 -2.070 0.681 0.002 

TCF7L2_11196224T -0.901 0.889 0.311 -0.004 0.004 0.374 0.094 0.554 0.865 

TCF7L2_7085532G -0.557 0.888 0.531 -0.002 0.004 0.628 -0.412 0.602 0.494 

TCF7L2_10749128C -0.086 1.013 0.932 0.001 0.005 0.794 -0.612 0.655 0.350 

TCF7L2_11196229A -1.984 1.163 0.088 -0.010 0.005 0.048 -1.735 0.675 0.010 

TCF7L2_4918796C -0.162 0.916 0.860 -0.004 0.005 0.355 -0.272 0.560 0.627 

TCF7L2_12772424A -0.375 0.809 0.643 0.004 0.004 0.381 0.678 0.540 0.209 

TCF7L2_290494G  0.044 1.297 0.973 -0.004 0.007 0.546 0.218 0.773 0.778 

TCF7L2_1362943A 0.263 0.946 0.781 -0.004 0.005 0.351 -0.840 0.596 0.159 

TCF7L2_3814573T -0.505 0.848 0.552 0.005 0.005 0.296 0.617 0.514 0.230 

TCF7L2_7080044T 0.031 0.897 0.972 -0.001 0.005 0.798 0.179 0.548 0.744 

TCF7L2_4917646G 0.009 0.951 0.992 -0.004 0.005 0.365 -0.118 0.578 0.839 

TCF7L2_7903424A 0.503 0.899 0.576 -0.004 0.004 0.344 -0.282 0.571 0.622 

TCF7L2_290491T  1.360 1.035 0.189 0.000 0.006 0.938 -0.025 0.732 0.973 

TCF7L2_290489G  -0.594 0.882 0.501 0.003 0.005 0.490 0.630 0.557 0.259 
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TCF7L2_290487T  0.001 1.080 0.999 0.001 0.006 0.926 0.179 0.652 0.783 

TCF7L2_176632T  0.530 1.708 0.756 0.001 0.008 0.921 -0.038 0.888 0.966 

TCF7L2_1555485A -0.181 1.589 0.909 -0.002 0.008 0.801 1.212 1.086 0.265 

TCF7L2_1028629T -0.432 0.992 0.663 0.001 0.005 0.812 -0.043 0.650 0.947 

TCF7L2_1225404C 0.554 1.187 0.641 0.000 0.006 0.995 0.571 0.710 0.421 

TCF7L2_290483G  -0.395 1.105 0.721 -0.005 0.005 0.354 0.076 0.663 0.908 

TCF7L2_1885510G 0.333 1.162 0.775 0.005 0.006 0.451 0.351 0.770 0.649 

TCF7L2_290481A  -1.117 1.101 0.311 -0.004 0.006 0.546 0.043 0.679 0.950 

TCF7L2_1056877C 4.511 7.570 0.551 0.012 0.020 0.542 3.119 4.180 0.456 

 
 גנוטיפ האם - SNP by SNPתוצאות מניתוח בגישת : 2'נספח ב

ממודלים של , האםעבור גנוטיפ  SNP by SNPתוח הנתונים הגנטיים בגישת מוצגות להלן תוצאות ני

היקף , משקל,  BMI,ל”מ, factor 1,2,3 -משתני הסביבה התוך רחמית: לתוצאים)רגרסיה לינארית 

ולמשקלות  למוצא, כל המודלים מתוקננים למין(. גוףירכיים ואחוז השומן ב-יחס היקף מתניים, המתניים

נתונות תוצאות . מתוקננים גם לגובהו של הנבדק" משקל"ם לנשתנה התוצאה המודלי. הדגימה

 .p-טעות התקן וערך ה, המקדם: הרגרסיות עבור כל ווריאציה גנטית

SNP 
Factor 1: : Maternal pre-

pregnancy elements 
Factor 2: SEP Factor 3: Fetal growth 

  β se p value β se p value β se p value 

ADIPOQ_182052A  0.023 0.059 0.701 -0.078 0.066 0.240 -0.054 0.075 0.471 

ADIPOQ_822391C  -0.041 0.071 0.565 0.156 0.078 0.046 0.005 0.090 0.958 

ADIPOQ_822396G  -0.057 0.069 0.411 0.120 0.081 0.140 -0.032 0.092 0.731 

ADIPOQ_12495941T 0.050 0.054 0.363 -0.032 0.063 0.613 0.068 0.067 0.311 

ADIPOQ_1501299A -0.042 0.061 0.493 0.084 0.071 0.234 -0.013 0.080 0.875 

ADIPOQ_3821799C 0.015 0.051 0.772 -0.012 0.063 0.852 -0.076 0.069 0.275 

ADIPOQ_3774261A -0.020 0.051 0.693 0.035 0.064 0.585 0.065 0.071 0.360 

ADIPOQ_3774262A 0.016 0.071 0.824 -0.090 0.075 0.231 0.126 0.079 0.113 

ADIPOR1_1342387G -0.065 0.049 0.183 -0.024 0.058 0.677 -0.004 0.064 0.955 

ADIPOR1_16850799A -0.104 0.063 0.098 -0.019 0.073 0.790 0.005 0.075 0.944 

ADIPOR2_7132033G 0.056 0.053 0.285 -0.056 0.071 0.435 0.137 0.076 0.073 

ADIPOR2_7975600T 0.003 0.068 0.966 -0.027 0.085 0.750 0.004 0.096 0.968 

ADIPOR2_10773983A 0.101 0.059 0.087 -0.083 0.069 0.230 0.120 0.074 0.106 

ADIPOR2_11612383A 0.067 0.060 0.262 -0.026 0.074 0.722 0.097 0.080 0.225 

ADIPOR2_2058112T 0.052 0.076 0.496 0.019 0.092 0.835 -0.118 0.090 0.191 

ADIPOR2_4766415A -0.071 0.052 0.176 0.049 0.064 0.448 -0.077 0.069 0.260 

ADIPOR2_1044471T -0.040 0.053 0.449 0.026 0.062 0.672 -0.077 0.067 0.249 

LEP_2278815G    -0.015 0.050 0.759 0.028 0.065 0.662 0.100 0.069 0.150 

LEP_11760956A   -0.012 0.054 0.831 0.022 0.068 0.750 0.040 0.070 0.566 

LEP_3828942A    -0.012 0.051 0.814 -0.060 0.062 0.338 -0.094 0.070 0.179 
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LEPR_4655537A   0.053 0.052 0.305 0.028 0.060 0.646 -0.004 0.070 0.958 

LEPR_1171274C   -0.049 0.078 0.528 0.184 0.090 0.043 -0.201 0.096 0.036 

LEPR_1171276G   0.059 0.056 0.296 0.064 0.068 0.348 -0.064 0.080 0.422 

LEPR_1171265A   0.025 0.060 0.673 0.052 0.075 0.492 -0.065 0.075 0.385 

LEPR_6673324A   0.027 0.056 0.624 0.048 0.065 0.461 -0.021 0.067 0.753 

LEPR_1137100G   0.020 0.080 0.804 0.129 0.094 0.172 -0.010 0.101 0.920 

LEPR_4655539T   -0.002 0.056 0.970 -0.035 0.058 0.544 0.068 0.069 0.323 

LEPR_4606347A   0.017 0.055 0.755 0.068 0.065 0.299 -0.087 0.067 0.193 

LEPR_11585329T  -0.026 0.058 0.658 -0.001 0.066 0.988 0.013 0.081 0.869 

LEPR_1938484A   -0.002 0.070 0.977 -0.050 0.092 0.586 0.039 0.093 0.677 

LEPR_6588153A   -0.085 0.096 0.376 0.131 0.105 0.214 -0.043 0.117 0.716 

LEPR_1475397T   -0.060 0.050 0.230 0.046 0.059 0.443 -0.029 0.063 0.650 

NPY_16138C      0.146 0.065 0.025 0.114 0.072 0.116 0.018 0.078 0.817 

NPY_16131G      0.074 0.079 0.353 0.032 0.078 0.678 0.067 0.095 0.484 

NPY_16129T      0.127 0.054 0.020 0.076 0.061 0.215 0.021 0.067 0.758 

NPY1R_9764C     0.040 0.059 0.502 0.012 0.074 0.875 -0.033 0.085 0.695 

NPY1R_4691075C  -0.080 0.077 0.298 -0.147 0.093 0.115 0.138 0.101 0.174 

NPY2R_12507396T -0.060 0.096 0.534 0.057 0.088 0.512 0.102 0.125 0.415 

NPY2R_6857715T  -0.029 0.047 0.543 -0.053 0.061 0.389 -0.020 0.070 0.777 

NPY2R_2234759G  -0.059 0.065 0.362 0.068 0.073 0.351 0.017 0.093 0.855 

NPY2R_10461238C -0.005 0.055 0.930 0.042 0.064 0.513 -0.045 0.072 0.531 

NPY2R_10461239C -0.068 0.079 0.385 -0.100 0.125 0.425 0.185 0.108 0.088 

NPY2R_1047214T  0.061 0.052 0.236 0.003 0.061 0.956 -0.023 0.065 0.717 

NPY2R_17304901A -0.019 0.056 0.736 0.044 0.073 0.541 0.117 0.072 0.105 

NPY5R_4632602C  0.015 0.075 0.842 -0.006 0.083 0.944 -0.115 0.090 0.200 

NPY5R_11724320T -0.020 0.056 0.727 0.008 0.064 0.896 -0.019 0.070 0.785 

NPY5R_7679206T  -0.032 0.064 0.621 0.009 0.068 0.899 0.028 0.079 0.728 

NPY5R_11100494A -0.049 0.098 0.622 0.082 0.120 0.493 -0.113 0.135 0.404 

NPY6R_12652106G -0.064 0.099 0.515 0.012 0.102 0.909 0.161 0.128 0.208 

FTO_1421085C    -0.041 0.056 0.457 -0.018 0.066 0.785 0.004 0.071 0.951 

FTO_17817449G   -0.031 0.055 0.570 -0.040 0.066 0.545 0.040 0.072 0.583 

IGF2_680A       -0.052 0.048 0.278 -0.011 0.058 0.847 0.047 0.068 0.489 

IGF2_734351C    -0.190 0.061 0.002 -0.076 0.071 0.279 0.029 0.076 0.708 

IGF2_3213225C   -0.078 0.053 0.140 -0.077 0.057 0.175 0.062 0.065 0.343 

IGF2_3213223T   0.051 0.082 0.529 -0.069 0.081 0.393 -0.046 0.097 0.637 

IGF2_3213221G   -0.175 0.057 0.002 -0.097 0.063 0.120 0.029 0.070 0.676 

IGF2_3213216A   -0.028 0.057 0.617 0.058 0.066 0.381 0.022 0.072 0.765 

INS_3842763A    -0.029 0.050 0.566 -0.056 0.058 0.331 -0.017 0.073 0.815 

INS_3842756A    0.030 0.077 0.699 0.024 0.086 0.784 -0.136 0.102 0.183 

INS_3842748G    0.000 0.067 0.995 -0.027 0.080 0.734 -0.085 0.094 0.366 

CRH_3176921C    0.095 0.085 0.264 0.026 0.126 0.834 0.028 0.104 0.789 



143 

 

IGF1_6214A      -0.080 0.058 0.167 0.078 0.064 0.220 0.086 0.071 0.225 

IGF1_1520220G   0.076 0.063 0.227 0.017 0.071 0.810 -0.154 0.075 0.040 

IGF1_17727841C  0.040 0.068 0.553 0.023 0.089 0.795 -0.158 0.082 0.053 

IGF1_5742667T   0.037 0.063 0.553 0.006 0.072 0.929 -0.154 0.072 0.033 

IGF1_7136446C   0.036 0.057 0.530 0.016 0.058 0.785 -0.045 0.069 0.516 

IGF1_10735380G  0.052 0.062 0.400 -0.003 0.070 0.969 -0.147 0.071 0.039 

IGF1_5742632C   0.052 0.067 0.441 -0.006 0.078 0.942 -0.112 0.075 0.139 

IGF1_7956547C   0.049 0.067 0.466 0.018 0.076 0.815 -0.127 0.075 0.089 

IGF1_1019731T   0.022 0.104 0.834 0.024 0.129 0.855 0.190 0.120 0.112 

IGF1_12821878A  0.018 0.061 0.765 -0.049 0.073 0.497 0.007 0.075 0.925 

IGF1_2162679G   -0.151 0.089 0.090 -0.189 0.092 0.040 -0.015 0.108 0.887 

TCF7L2_3814570T 0.097 0.066 0.144 -0.046 0.075 0.537 -0.013 0.084 0.880 

TCF7L2_7094463A -0.110 0.052 0.035 0.020 0.062 0.753 -0.070 0.069 0.308 

TCF7L2_2094405A 0.053 0.052 0.308 0.016 0.062 0.796 0.087 0.068 0.198 

TCF7L2_10885399A -0.073 0.055 0.187 -0.087 0.065 0.182 0.059 0.072 0.416 

TCF7L2_12573128G -0.090 0.059 0.130 -0.019 0.067 0.772 0.001 0.078 0.994 

TCF7L2_7917983T 0.000 0.054 0.995 0.070 0.059 0.238 -0.099 0.066 0.135 

TCF7L2_11196175C 0.046 0.056 0.412 0.099 0.061 0.106 0.026 0.072 0.716 

TCF7L2_7081062G 0.017 0.053 0.747 0.072 0.060 0.230 -0.020 0.067 0.761 

TCF7L2_7079711A -0.121 0.072 0.095 -0.129 0.095 0.178 0.050 0.125 0.689 

TCF7L2_7901695C 0.066 0.052 0.204 0.105 0.064 0.102 -0.034 0.067 0.606 

TCF7L2_17685538G 0.052 0.150 0.728 0.026 0.109 0.814 -0.089 0.136 0.514 

TCF7L2_11196203A -0.021 0.072 0.765 -0.148 0.090 0.101 0.030 0.111 0.785 

TCF7L2_10885409T -0.049 0.049 0.323 -0.007 0.061 0.905 0.041 0.066 0.534 

TCF7L2_12255372T 0.034 0.056 0.549 0.095 0.067 0.159 -0.038 0.071 0.589 

TCF7L2_4918789T -0.032 0.048 0.513 0.003 0.060 0.963 0.016 0.066 0.815 

TCF7L2_10885410A 0.016 0.070 0.816 -0.118 0.073 0.108 -0.089 0.080 0.266 

TCF7L2_7908486G -0.099 0.051 0.051 0.049 0.064 0.441 -0.052 0.069 0.457 

TCF7L2_12184389A -0.048 0.070 0.492 -0.077 0.082 0.346 0.048 0.088 0.584 

TCF7L2_11196218A 0.104 0.052 0.044 0.043 0.067 0.524 0.100 0.072 0.163 

TCF7L2_3750805T 0.145 0.069 0.037 -0.081 0.081 0.319 0.089 0.099 0.368 

TCF7L2_3814572G -0.033 0.062 0.593 -0.034 0.086 0.691 -0.024 0.086 0.777 

TCF7L2_749596A  0.025 0.090 0.784 -0.077 0.108 0.475 -0.164 0.125 0.189 

TCF7L2_11196224T -0.003 0.058 0.961 0.077 0.054 0.157 -0.068 0.068 0.315 

TCF7L2_7085532G -0.061 0.055 0.265 0.024 0.062 0.697 -0.001 0.076 0.990 

TCF7L2_10749128C -0.075 0.056 0.179 0.087 0.068 0.201 0.057 0.083 0.492 

TCF7L2_11196229A -0.038 0.079 0.631 -0.099 0.091 0.280 -0.124 0.114 0.274 

TCF7L2_4918796C -0.113 0.054 0.036 0.003 0.065 0.961 0.009 0.076 0.901 

TCF7L2_12772424A 0.086 0.053 0.105 0.110 0.065 0.094 -0.095 0.069 0.173 

TCF7L2_290494G  -0.034 0.073 0.645 0.153 0.099 0.122 -0.035 0.098 0.724 

TCF7L2_1362943A -0.057 0.065 0.375 -0.096 0.073 0.189 0.104 0.079 0.187 
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TCF7L2_3814573T 0.070 0.057 0.222 0.092 0.064 0.151 -0.021 0.070 0.767 

TCF7L2_7080044T -0.020 0.054 0.707 -0.036 0.060 0.548 -0.027 0.070 0.699 

TCF7L2_4917646G -0.064 0.053 0.232 -0.017 0.064 0.797 0.039 0.072 0.591 

TCF7L2_7903424A -0.006 0.062 0.920 -0.016 0.075 0.831 0.065 0.073 0.376 

TCF7L2_290491T  -0.056 0.067 0.408 -0.058 0.075 0.438 -0.054 0.086 0.529 

TCF7L2_290489G  0.088 0.055 0.108 0.102 0.065 0.116 -0.016 0.067 0.807 

TCF7L2_290487T  0.051 0.065 0.431 0.090 0.077 0.242 0.140 0.079 0.075 

TCF7L2_176632T  -0.006 0.094 0.950 0.134 0.097 0.171 -0.153 0.122 0.211 

TCF7L2_1555485A 0.018 0.091 0.847 -0.261 0.123 0.034 -0.010 0.133 0.941 

TCF7L2_1028629T 0.039 0.066 0.548 -0.084 0.076 0.270 -0.033 0.081 0.688 

TCF7L2_1225404C 0.037 0.064 0.567 -0.067 0.083 0.420 -0.064 0.090 0.475 

TCF7L2_290483G  0.017 0.054 0.749 -0.021 0.072 0.774 -0.051 0.081 0.529 

TCF7L2_1885510G 0.014 0.072 0.850 -0.130 0.098 0.186 -0.025 0.106 0.814 

TCF7L2_290481A  -0.024 0.064 0.704 0.086 0.077 0.266 0.117 0.078 0.134 

TCF7L2_1056877C 0.230 0.236 0.330 0.386 0.231 0.094 -0.283 0.123 0.022 

 

SNP BW BMI Weight 

  β se p value β se p value β se p value 

ADIPOQ_182052A  -0.056 0.033 0.084 0.117 0.347 0.735 -0.847 1.077 0.432 

ADIPOQ_822391C  0.028 0.040 0.483 -0.202 0.503 0.688 -0.216 1.436 0.881 

ADIPOQ_822396G  0.015 0.039 0.699 -0.250 0.484 0.606 -0.226 1.506 0.880 

ADIPOQ_12495941T 0.031 0.031 0.314 -0.513 0.326 0.115 -1.197 1.063 0.261 

ADIPOQ_1501299A 0.011 0.032 0.733 0.021 0.355 0.954 0.026 1.138 0.982 

ADIPOQ_3821799C -0.024 0.029 0.424 0.056 0.325 0.692 0.205 0.997 0.837 

ADIPOQ_3774261A 0.024 0.030 0.409 0.155 0.323 0.631 -0.180 0.975 0.854 

ADIPOQ_3774262A 0.015 0.037 0.685 0.278 0.417 0.506 -0.089 1.242 0.943 

ADIPOR1_1342387G -0.002 0.029 0.950 0.273 0.308 0.377 0.375 0.946 0.692 

ADIPOR1_16850799A -0.024 0.033 0.470 -0.119 0.412 0.773 -0.842 1.193 0.480 

ADIPOR2_7132033G 0.046 0.029 0.113 0.560 0.347 0.108 0.966 1.043 0.355 

ADIPOR2_7975600T 0.004 0.038 0.925 0.439 0.464 0.345 1.261 1.341 0.347 

ADIPOR2_10773983A 0.045 0.030 0.133 -0.178 0.369 0.631 0.540 1.130 0.633 

ADIPOR2_11612383A 0.035 0.031 0.264 -0.153 0.375 0.683 -0.149 1.142 0.896 

ADIPOR2_2058112T -0.033 0.042 0.431 -0.501 0.465 0.282 0.299 1.511 0.843 

ADIPOR2_4766415A -0.032 0.028 0.256 0.049 0.344 0.887 -0.607 1.068 0.570 

ADIPOR2_1044471T -0.042 0.029 0.148 0.034 0.324 0.917 -0.115 0.986 0.907 

LEP_2278815G    0.040 0.029 0.161 -0.143 0.320 0.656 -0.351 0.976 0.720 

LEP_11760956A   0.021 0.030 0.476 -0.163 0.349 0.641 -1.222 1.038 0.239 

LEP_3828942A    -0.051 0.028 0.065 -0.121 0.321 0.707 -0.453 0.983 0.645 

LEPR_4655537A   -0.006 0.029 0.822 -0.070 0.355 0.845 -0.007 1.096 0.995 

LEPR_1171274C   -0.011 0.043 0.792 0.203 0.451 0.652 0.747 1.361 0.584 

LEPR_1171276G   -0.014 0.032 0.658 -0.094 0.411 0.819 -0.448 1.326 0.736 
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LEPR_1171265A   -0.006 0.031 0.847 -0.222 0.359 0.537 -0.344 1.113 0.758 

LEPR_6673324A   0.008 0.028 0.784 -0.420 0.315 0.183 -0.929 0.951 0.329 

LEPR_1137100G   0.026 0.043 0.554 -0.312 0.466 0.503 -0.805 1.373 0.558 

LEPR_4655539T   0.001 0.030 0.980 0.486 0.341 0.154 1.460 0.983 0.138 

LEPR_4606347A   -0.003 0.030 0.929 -0.419 0.345 0.224 -1.113 0.965 0.249 

LEPR_11585329T  -0.003 0.033 0.938 -0.251 0.368 0.496 -0.663 1.102 0.548 

LEPR_1938484A   0.025 0.039 0.524 0.294 0.494 0.553 1.977 1.699 0.245 

LEPR_6588153A   0.006 0.049 0.898 -0.010 0.543 0.985 -0.795 1.525 0.602 

LEPR_1475397T   -0.012 0.029 0.681 -0.191 0.302 0.526 -0.756 0.926 0.415 

NPY_16138C      0.046 0.032 0.150 -0.338 0.411 0.411 -0.188 1.301 0.885 

NPY_16131G      0.041 0.043 0.336 0.570 0.485 0.240 1.701 1.478 0.250 

NPY_16129T      0.051 0.029 0.081 0.031 0.332 0.926 0.785 1.032 0.447 

NPY1R_9764C     -0.001 0.034 0.973 -0.140 0.375 0.709 -0.717 1.148 0.532 

NPY1R_4691075C  -0.001 0.042 0.987 0.168 0.478 0.726 0.210 1.557 0.893 

NPY2R_12507396T 0.089 0.062 0.150 0.917 0.596 0.124 3.199 1.864 0.087 

NPY2R_6857715T  -0.049 0.027 0.065 0.025 0.384 0.948 0.258 1.229 0.834 

NPY2R_2234759G  0.069 0.041 0.088 0.173 0.467 0.711 1.252 1.500 0.404 

NPY2R_10461238C -0.003 0.031 0.918 -0.001 0.344 0.997 1.008 1.075 0.349 

NPY2R_10461239C 0.040 0.049 0.411 -0.064 0.526 0.904 0.126 1.536 0.934 

NPY2R_1047214T  -0.002 0.030 0.949 -0.537 0.341 0.116 -0.844 1.021 0.409 

NPY2R_17304901A 0.074 0.034 0.029 0.382 0.398 0.337 1.301 1.239 0.294 

NPY5R_4632602C  -0.044 0.038 0.254 -0.490 0.443 0.269 -1.680 1.295 0.195 

NPY5R_11724320T -0.011 0.031 0.727 -0.251 0.353 0.476 -1.217 1.126 0.280 

NPY5R_7679206T  0.019 0.033 0.563 0.100 0.415 0.809 -0.006 1.210 0.996 

NPY5R_11100494A -0.027 0.059 0.647 0.117 0.651 0.857 0.265 1.790 0.882 

NPY6R_12652106G -0.027 0.055 0.621 0.816 0.688 0.236 1.892 2.017 0.349 

FTO_1421085C    -0.015 0.030 0.621 0.211 0.353 0.550 0.276 1.083 0.799 

FTO_17817449G   -0.008 0.030 0.780 0.321 0.374 0.390 1.184 1.205 0.326 

IGF2_680A       0.021 0.028 0.451 -0.308 0.312 0.324 -0.558 0.994 0.575 

IGF2_734351C    -0.039 0.035 0.267 -0.287 0.400 0.473 -1.156 1.202 0.337 

IGF2_3213225C   0.009 0.029 0.750 -0.297 0.299 0.321 -0.572 0.945 0.546 

IGF2_3213223T   -0.044 0.037 0.234 1.151 0.496 0.021 2.563 1.531 0.094 

IGF2_3213221G   -0.033 0.032 0.297 -0.438 0.352 0.214 -1.301 1.086 0.231 

IGF2_3213216A   0.028 0.030 0.345 0.323 0.357 0.367 1.513 1.145 0.187 

INS_3842763A    -0.026 0.029 0.383 -0.592 0.347 0.088 -1.684 1.116 0.132 

INS_3842756A    0.006 0.042 0.894 -0.235 0.478 0.623 -1.901 1.401 0.175 

INS_3842748G    -0.020 0.040 0.618 -0.624 0.416 0.134 -2.858 1.284 0.026 

CRH_3176921C    0.022 0.051 0.663 0.345 0.578 0.551 0.769 1.874 0.682 

IGF1_6214A      -0.002 0.030 0.947 -0.284 0.334 0.394 -0.623 1.028 0.545 

IGF1_1520220G   -0.013 0.035 0.700 -0.110 0.437 0.802 -0.581 1.416 0.682 

IGF1_17727841C  -0.009 0.042 0.820 -0.094 0.420 0.823 -0.634 1.424 0.656 
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IGF1_5742667T   -0.005 0.034 0.877 -0.234 0.415 0.573 -0.887 1.342 0.509 

IGF1_7136446C   0.001 0.029 0.967 -0.371 0.376 0.324 -1.287 1.189 0.279 

IGF1_10735380G  0.004 0.034 0.908 -0.244 0.405 0.547 -0.655 1.310 0.617 

IGF1_5742632C   0.010 0.037 0.790 0.043 0.384 0.911 0.393 1.331 0.768 

IGF1_7956547C   0.000 0.036 0.999 0.171 0.377 0.650 0.746 1.304 0.567 

IGF1_1019731T   0.015 0.052 0.770 0.746 0.665 0.262 3.630 1.950 0.063 

IGF1_12821878A  -0.005 0.032 0.868 -0.023 0.358 0.949 0.055 1.135 0.961 

IGF1_2162679G   -0.058 0.049 0.239 -0.904 0.580 0.120 -2.003 1.723 0.246 

TCF7L2_3814570T -0.026 0.030 0.390 0.441 0.405 0.277 0.709 1.205 0.557 

TCF7L2_7094463A -0.002 0.029 0.938 0.146 0.342 0.668 -0.055 1.002 0.956 

TCF7L2_2094405A 0.033 0.029 0.259 -0.310 0.340 0.362 -0.248 1.020 0.808 

TCF7L2_10885399A -0.003 0.031 0.914 0.127 0.395 0.747 0.816 1.213 0.501 

TCF7L2_12573128G 0.007 0.033 0.836 0.129 0.390 0.741 0.519 1.188 0.662 

TCF7L2_7917983T 0.003 0.029 0.911 -0.452 0.307 0.141 -0.664 0.931 0.475 

TCF7L2_11196175C 0.015 0.028 0.595 -0.159 0.349 0.648 -1.470 1.004 0.144 

TCF7L2_7081062G 0.012 0.030 0.686 -0.358 0.331 0.280 -0.124 1.004 0.902 

TCF7L2_7079711A -0.073 0.042 0.085 0.354 0.564 0.530 -0.482 1.640 0.769 

TCF7L2_7901695C 0.011 0.029 0.704 0.437 0.325 0.180 0.131 1.025 0.898 

TCF7L2_17685538G -0.066 0.060 0.271 -0.599 0.757 0.429 -2.398 1.927 0.214 

TCF7L2_11196203A -0.038 0.039 0.330 -0.545 0.459 0.235 -2.506 1.336 0.061 

TCF7L2_10885409T 0.015 0.029 0.600 0.003 0.338 0.993 1.064 1.040 0.306 

TCF7L2_12255372T 0.012 0.030 0.688 0.257 0.326 0.430 0.240 1.044 0.818 

TCF7L2_4918789T -0.003 0.027 0.904 -0.139 0.323 0.667 0.298 0.927 0.748 

TCF7L2_10885410A -0.072 0.033 0.030 -0.885 0.398 0.026 -3.419 1.247 0.006 

TCF7L2_7908486G 0.011 0.028 0.687 -0.151 0.362 0.676 -0.746 1.107 0.501 

TCF7L2_12184389A -0.012 0.039 0.753 -0.217 0.396 0.584 -0.825 1.339 0.538 

TCF7L2_11196218A 0.017 0.032 0.595 0.418 0.366 0.253 1.412 1.138 0.215 

TCF7L2_3750805T 0.007 0.040 0.867 -0.153 0.477 0.748 0.280 1.437 0.846 

TCF7L2_3814572G -0.002 0.036 0.958 0.250 0.446 0.574 1.005 1.322 0.448 

TCF7L2_749596A  -0.020 0.050 0.687 -0.459 0.558 0.410 -0.678 1.606 0.673 

TCF7L2_11196224T -0.035 0.029 0.223 0.428 0.349 0.221 0.709 1.066 0.506 

TCF7L2_7085532G 0.009 0.031 0.782 -0.411 0.403 0.308 -1.215 1.250 0.331 

TCF7L2_10749128C 0.065 0.031 0.040 0.357 0.456 0.434 1.053 1.382 0.446 

TCF7L2_11196229A -0.029 0.042 0.491 -0.506 0.546 0.355 -0.872 1.659 0.599 

TCF7L2_4918796C -0.029 0.033 0.377 -0.671 0.337 0.047 -2.222 1.091 0.042 

TCF7L2_12772424A 0.020 0.032 0.518 0.420 0.343 0.221 1.140 1.077 0.290 

TCF7L2_290494G  0.082 0.045 0.070 0.798 0.532 0.134 2.762 1.736 0.112 

TCF7L2_1362943A 0.012 0.034 0.730 0.040 0.397 0.919 0.723 1.199 0.547 

TCF7L2_3814573T 0.017 0.032 0.611 0.066 0.335 0.844 0.053 1.067 0.960 

TCF7L2_7080044T -0.027 0.029 0.341 -0.108 0.326 0.741 -0.931 1.040 0.371 

TCF7L2_4917646G -0.020 0.031 0.527 -0.471 0.343 0.170 -1.945 1.095 0.076 
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TCF7L2_7903424A 0.033 0.033 0.320 0.398 0.399 0.319 1.899 1.233 0.124 

TCF7L2_290491T  -0.034 0.036 0.341 0.152 0.444 0.732 0.893 1.404 0.525 

TCF7L2_290489G  0.014 0.030 0.635 -0.141 0.328 0.668 -0.844 1.014 0.406 

TCF7L2_290487T  0.026 0.037 0.484 -0.546 0.374 0.145 -2.395 1.099 0.030 

TCF7L2_176632T  0.019 0.055 0.728 0.525 0.654 0.422 2.283 1.986 0.251 

TCF7L2_1555485A -0.014 0.058 0.808 0.471 0.621 0.449 2.646 1.941 0.173 

TCF7L2_1028629T -0.035 0.034 0.304 0.574 0.397 0.148 1.088 1.240 0.381 

TCF7L2_1225404C 0.005 0.041 0.911 0.528 0.451 0.242 2.430 1.368 0.076 

TCF7L2_290483G  0.027 0.036 0.462 0.221 0.389 0.569 1.790 1.187 0.132 

TCF7L2_1885510G -0.001 0.047 0.982 0.464 0.480 0.334 1.698 1.495 0.256 

TCF7L2_290481A  0.002 0.037 0.953 -0.762 0.383 0.047 -2.695 1.139 0.018 

TCF7L2_1056877C 0.103 0.142 0.468 1.521 2.668 0.569 0.769 7.409 0.917 

 
SNP Waist circumference WHR Fat % 

  β se p value β se p value β se p value 

ADIPOQ_182052A  -0.372 0.892 0.677 -0.004 0.005 0.425 0.838 0.541 0.122 

ADIPOQ_822391C  -0.848 1.188 0.475 -0.005 0.006 0.382 0.231 1.141 0.840 

ADIPOQ_822396G  -0.553 1.253 0.659 -0.003 0.006 0.685 0.161 1.145 0.889 

ADIPOQ_12495941T -0.563 0.821 0.493 -0.002 0.004 0.677 -0.925 0.543 0.089 

ADIPOQ_1501299A -0.213 0.918 0.816 -0.003 0.005 0.532 -0.118 0.542 0.829 

ADIPOQ_3821799C 0.158 0.855 0.853 0.002 0.004 0.647 0.046 0.637 0.943 

ADIPOQ_3774261A -0.156 0.833 0.851 -0.003 0.004 0.562 -0.183 0.621 0.768 

ADIPOQ_3774262A 0.158 1.042 0.880 0.000 0.005 0.986 -0.037 0.799 0.963 

ADIPOR1_1342387G 0.316 0.789 0.689 0.002 0.004 0.644 -0.181 0.571 0.751 

ADIPOR1_16850799A -0.625 1.070 0.559 0.003 0.006 0.621 -0.811 0.697 0.245 

ADIPOR2_7132033G 0.834 0.864 0.334 0.003 0.004 0.544 -0.163 0.562 0.772 

ADIPOR2_7975600T 0.651 1.162 0.575 0.001 0.006 0.934 -0.788 0.704 0.263 

ADIPOR2_10773983A -0.195 0.917 0.831 -0.003 0.004 0.545 -0.011 0.647 0.986 

ADIPOR2_11612383A -0.014 0.927 0.988 -0.002 0.004 0.570 0.342 0.603 0.571 

ADIPOR2_2058112T -0.303 1.279 0.813 -0.006 0.007 0.350 -0.923 0.861 0.284 

ADIPOR2_4766415A 0.047 0.898 0.959 0.002 0.004 0.675 0.729 0.647 0.260 

ADIPOR2_1044471T -0.171 0.836 0.838 0.001 0.004 0.799 0.082 0.516 0.873 

LEP_2278815G    -0.662 0.799 0.408 -0.003 0.004 0.461 -0.179 0.567 0.753 

LEP_11760956A   -1.035 0.840 0.218 -0.004 0.004 0.316 -0.308 0.600 0.608 

LEP_3828942A    0.029 0.785 0.971 0.000 0.004 0.936 -0.213 0.515 0.679 

LEPR_4655537A   -0.319 0.872 0.714 -0.004 0.004 0.328 -0.634 0.616 0.303 

LEPR_1171274C   0.256 1.142 0.823 0.001 0.006 0.897 0.336 0.799 0.674 

LEPR_1171276G   -0.847 1.039 0.415 -0.006 0.005 0.170 -0.475 0.674 0.481 

LEPR_1171265A   -0.068 0.908 0.941 0.002 0.005 0.660 -0.587 0.648 0.366 

LEPR_6673324A   -0.383 0.822 0.641 -0.001 0.004 0.749 -1.005 0.600 0.095 

LEPR_1137100G   -1.115 1.131 0.325 -0.001 0.006 0.928 -0.065 0.848 0.939 
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LEPR_4655539T   0.271 0.824 0.743 0.000 0.004 0.991 0.658 0.595 0.269 

LEPR_4606347A   -0.801 0.848 0.345 -0.006 0.005 0.217 -1.090 0.642 0.090 

LEPR_11585329T  0.204 0.961 0.832 0.003 0.005 0.532 0.215 0.615 0.727 

LEPR_1938484A   1.634 1.268 0.198 0.008 0.005 0.121 0.651 0.800 0.416 

LEPR_6588153A   -1.110 1.270 0.382 -0.006 0.007 0.364 -0.161 0.987 0.870 

LEPR_1475397T   -0.008 0.776 0.992 0.002 0.004 0.658 0.131 0.524 0.803 

NPY_16138C      0.308 0.997 0.758 0.000 0.005 0.975 -0.305 0.679 0.654 

NPY_16131G      1.686 1.240 0.174 0.008 0.006 0.222 1.046 0.822 0.203 

NPY_16129T      0.935 0.844 0.268 0.003 0.004 0.530 0.077 0.602 0.899 

NPY1R_9764C     -0.786 0.982 0.424 -0.002 0.005 0.725 -0.322 0.620 0.604 

NPY1R_4691075C  1.314 1.175 0.264 0.009 0.006 0.139 1.010 0.750 0.178 

NPY2R_12507396T 2.506 1.382 0.070 0.010 0.007 0.157 0.422 0.770 0.584 

NPY2R_6857715T  0.648 0.966 0.502 0.002 0.005 0.677 0.682 0.582 0.242 

NPY2R_2234759G  0.455 1.068 0.670 0.000 0.006 0.944 -0.112 0.651 0.863 

NPY2R_10461238C 0.633 0.880 0.472 0.002 0.005 0.678 0.701 0.552 0.204 

NPY2R_10461239C -1.046 1.352 0.439 -0.006 0.007 0.401 0.329 0.809 0.685 

NPY2R_1047214T  -0.567 0.870 0.514 -0.001 0.005 0.831 -0.287 0.546 0.599 

NPY2R_17304901A 0.527 0.966 0.585 0.001 0.005 0.893 -0.443 0.656 0.500 

NPY5R_4632602C  -1.490 1.137 0.190 -0.001 0.006 0.818 -1.074 0.823 0.193 

NPY5R_11724320T -0.080 0.924 0.931 0.006 0.004 0.143 -0.637 0.642 0.321 

NPY5R_7679206T  0.964 1.002 0.336 0.010 0.005 0.034 0.234 0.703 0.740 

NPY5R_11100494A 1.371 1.644 0.405 0.012 0.009 0.200 -0.078 1.025 0.939 

NPY6R_12652106G 0.562 1.705 0.742 -0.002 0.008 0.808 0.297 1.011 0.769 

FTO_1421085C    -0.038 0.902 0.967 0.003 0.005 0.573 -0.865 0.528 0.102 

FTO_17817449G   0.371 0.963 0.700 0.003 0.005 0.546 -0.661 0.560 0.239 

IGF2_680A       -0.913 0.820 0.265 -0.005 0.004 0.207 -0.474 0.518 0.360 

IGF2_734351C    -0.614 1.116 0.582 0.003 0.005 0.577 -0.024 0.596 0.968 

IGF2_3213225C   -0.670 0.817 0.413 -0.003 0.004 0.457 -0.561 0.536 0.296 

IGF2_3213223T   2.589 1.291 0.045 0.009 0.006 0.148 2.433 0.819 0.003 

IGF2_3213221G   -1.540 0.955 0.107 -0.007 0.005 0.135 -0.499 0.623 0.424 

IGF2_3213216A   1.226 0.917 0.182 0.007 0.005 0.137 0.126 0.571 0.826 

INS_3842763A    -1.431 0.907 0.115 -0.006 0.005 0.219 -0.701 0.636 0.271 

INS_3842756A    -0.209 1.159 0.857 0.000 0.006 0.995 -1.140 0.776 0.143 

INS_3842748G    -0.601 1.044 0.565 0.001 0.006 0.801 -1.527 0.655 0.020 

CRH_3176921C    -0.211 1.501 0.888 -0.006 0.008 0.457 0.986 1.069 0.357 

IGF1_6214A      -1.084 0.857 0.206 -0.008 0.004 0.058 0.035 0.575 0.951 

IGF1_1520220G   -0.232 1.071 0.828 -0.002 0.005 0.679 -0.682 0.660 0.302 

IGF1_17727841C  -0.123 1.108 0.911 -0.001 0.005 0.789 -0.428 0.704 0.543 

IGF1_5742667T   -0.382 1.019 0.708 -0.003 0.005 0.578 -0.802 0.625 0.200 

IGF1_7136446C   -0.843 0.957 0.379 -0.004 0.005 0.440 -0.601 0.629 0.339 

IGF1_10735380G  -0.263 0.993 0.791 -0.003 0.005 0.475 -0.766 0.625 0.221 
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IGF1_5742632C   0.644 0.998 0.519 0.003 0.005 0.505 -0.437 0.605 0.470 

IGF1_7956547C   0.887 0.980 0.366 0.004 0.005 0.448 -0.050 0.596 0.934 

IGF1_1019731T   2.135 1.680 0.204 0.007 0.009 0.420 -0.782 1.041 0.452 

IGF1_12821878A  0.272 0.979 0.781 0.004 0.005 0.391 -0.193 0.682 0.777 

IGF1_2162679G   -1.876 1.563 0.231 -0.008 0.008 0.332 -1.398 0.994 0.161 

TCF7L2_3814570T 0.674 0.995 0.498 0.003 0.005 0.576 0.611 0.650 0.347 

TCF7L2_7094463A -0.209 0.869 0.810 -0.003 0.005 0.483 -0.018 0.546 0.974 

TCF7L2_2094405A -0.020 0.920 0.983 0.003 0.005 0.555 -0.490 0.614 0.425 

TCF7L2_10885399A 0.140 0.978 0.887 -0.001 0.005 0.839 0.378 0.677 0.576 

TCF7L2_12573128G 0.136 0.977 0.889 0.001 0.006 0.923 0.284 0.648 0.661 

TCF7L2_7917983T -0.518 0.772 0.503 -0.005 0.004 0.280 -0.683 0.529 0.198 

TCF7L2_11196175C -0.750 0.870 0.389 0.002 0.005 0.626 0.196 0.540 0.716 

TCF7L2_7081062G -0.362 0.829 0.662 -0.007 0.004 0.131 -0.937 0.534 0.079 

TCF7L2_7079711A -0.788 1.290 0.541 -0.004 0.006 0.472 0.089 0.706 0.900 

TCF7L2_7901695C 0.648 0.828 0.434 0.009 0.004 0.036 0.897 0.627 0.153 

TCF7L2_17685538G -1.586 1.779 0.373 0.002 0.008 0.853 0.395 0.980 0.687 

TCF7L2_11196203A -1.872 1.131 0.098 -0.012 0.006 0.031 -1.069 0.718 0.137 

TCF7L2_10885409T 0.437 0.820 0.595 -0.001 0.004 0.766 -0.146 0.557 0.794 

TCF7L2_12255372T 0.811 0.863 0.347 0.010 0.004 0.027 0.844 0.648 0.194 

TCF7L2_4918789T -0.048 0.793 0.951 -0.001 0.004 0.786 -0.229 0.558 0.681 

TCF7L2_10885410A -3.243 0.914 4.10E-04 -0.019 0.005 2.88E-05 -1.408 0.686 0.040 

TCF7L2_7908486G -1.980 0.873 0.024 -0.012 0.004 0.010 -0.516 0.602 0.392 

TCF7L2_12184389A 0.308 1.105 0.780 0.005 0.006 0.398 0.191 0.570 0.738 

TCF7L2_11196218A 2.103 0.908 0.021 0.012 0.004 0.010 0.960 0.698 0.169 

TCF7L2_3750805T 0.975 1.180 0.409 0.003 0.006 0.592 -0.790 0.888 0.374 

TCF7L2_3814572G -0.584 1.096 0.594 -0.008 0.005 0.145 0.127 0.800 0.874 

TCF7L2_749596A  -0.809 1.318 0.539 -0.009 0.007 0.168 -0.991 0.959 0.302 

TCF7L2_11196224T 1.157 0.897 0.198 0.007 0.005 0.168 1.157 0.545 0.034 

TCF7L2_7085532G -2.185 0.963 0.024 -0.012 0.005 0.013 -1.005 0.631 0.112 

TCF7L2_10749128C -0.124 1.124 0.912 -0.004 0.006 0.509 -0.235 0.715 0.743 

TCF7L2_11196229A -0.939 1.324 0.478 -0.008 0.006 0.220 -0.695 0.836 0.406 

TCF7L2_4918796C -1.194 0.878 0.174 -0.004 0.005 0.394 -0.571 0.572 0.319 

TCF7L2_12772424A 1.098 0.872 0.209 0.008 0.005 0.089 0.171 0.584 0.769 

TCF7L2_290494G  1.286 1.298 0.322 -0.002 0.007 0.793 0.496 0.786 0.528 

TCF7L2_1362943A -0.249 1.032 0.809 -0.005 0.005 0.378 0.053 0.814 0.948 

TCF7L2_3814573T -0.039 0.815 0.962 0.001 0.004 0.817 0.070 0.608 0.909 

TCF7L2_7080044T 0.072 0.840 0.932 0.004 0.005 0.406 0.054 0.595 0.928 

TCF7L2_4917646G -0.937 0.908 0.303 -0.003 0.005 0.597 -0.198 0.604 0.743 

TCF7L2_7903424A 1.129 1.020 0.269 0.001 0.005 0.824 0.307 0.762 0.687 

TCF7L2_290491T  -0.176 1.081 0.871 -0.005 0.006 0.388 0.535 0.931 0.566 

TCF7L2_290489G  -0.152 0.814 0.852 0.003 0.004 0.519 -0.454 0.581 0.435 
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TCF7L2_290487T  -1.655 0.986 0.094 -0.008 0.005 0.139 -0.827 0.664 0.213 

TCF7L2_176632T  0.144 1.496 0.923 -0.010 0.009 0.246 0.773 0.894 0.387 

TCF7L2_1555485A 1.821 1.584 0.251 0.007 0.009 0.442 0.231 0.935 0.805 

TCF7L2_1028629T 1.205 1.033 0.244 0.008 0.005 0.106 0.674 0.790 0.394 

TCF7L2_1225404C 0.999 1.127 0.376 -0.002 0.007 0.803 0.462 0.680 0.497 

TCF7L2_290483G  0.401 0.972 0.680 -0.003 0.006 0.610 0.224 0.588 0.703 

TCF7L2_1885510G 1.308 1.264 0.301 0.005 0.007 0.493 0.142 0.704 0.840 

TCF7L2_290481A  -2.383 0.977 0.015 -0.012 0.005 0.022 -1.587 0.693 0.022 

TCF7L2_1056877C 4.767 6.562 0.468 0.028 0.026 0.279 3.221 2.780 0.247 

 
 


