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כותרת :פרופ' אריאל וייסמן  -מומחה למיילדות
גיניקולוגיה ופוריות מיחידת  ivfבית
ד"ר אריאל בר  :לפני כחודש לראשונה בעולם ילדה אישה
בשבדיה תינוק לאחר שעברה שנה קודם לכן השתלת רחם .האישה
בת שלושים ושש סבלה מתופעה נדירה יחסית ונולדה ללא רחם.
במצב כזה וגם במצבים אחרים בהם אין לנשים רחם ,הפתרון
היחיד עבור ההורים למעט אימוץ כמובן הוא פונדקאות .משנת
 2000ניסו במקומות שונים בעולם להשתיל רחם ללא הצלחה .אבל
הפעם בשבדיה לראשונה זה הצליח .מסתבר שהסיפור בכלל לא
פשוט .לאחר השתלת רחם אי אפשר להכנס להריון באופן רגיל,
אלא רק בהפריית מבחנה .גם הלידה עצמה אינה רגילה ואפשרית
רק בניתוח קיסרי .תורמת הרחם במקרה זה הייתה אישה בת
שישים .במקרים אחרים נלקח הרחם מאמהות של אותן נשים .כן.
גם את זה כבר עשו .סופה של הסיפור המדהים הזה אומנם טוב,
אבל השאלות שלהן הן עדיין רבות ועל כך נדבר על פרופ' אריאל
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וייסמן ,מומחה למיילדות ,גיניקולוגיה ופוריות מיחידת  ivfבית
חולים וולפסון ומכבי שירותי בריאות .שלום לפרופ' וייסמן.
פרופ' אריאל וייסמן  :שלום וערב טוב.
ד"ר אריאל בר  :תאמר לי בבקשה מבחינה רפואית מה היא
פריצת הדרך כאן ,הרי כבר משתילים לב וכבד וכליות ,למה
השתלת רחם היא כל כך מסובכת?
פרופ' אריאל וייסמן  :ראשית מבחינת השתלה זו השתלה שהיא
שונה באופיה משום שלא מדובר באיבר מציל חיים כמו לב או
כבד או כליות אלא זה הוא איבר שבהחלט אפשר לחיות בלעדיו.
וקיימים גם פתרונות אחרים לפוריות במקרה כזה כמו שהזכרת.
אבל השתלת רחם היא מיוחדת במינה משום שרחם אמור גם
לאפשר התעברות ,הריון ולידה מה שלא דומה לשום איבר אחר
בגוף האדם וגוף האישה.
ד"ר אריאל בר  :מתי לדעתך נראה את זה בישראל ,אתה חושב
שזה יהפוך לתופעה לכיוון רפואי מקובל?
פרופ' אריאל וייסמן  :אני חושב שהדרך רחוקה מאוד .בעיקר
הפריצת הדרך היא חשובה כדי להראות שהדבר ניתן לביצוע ,אבל
מדובר בתהליך קשה מאוד ,רק הניתוח של אותה בת ,אישה בת
שישים ואחת שהיא חברת המשפחה כדי להוציא את הרחם במצב
שיאפשר את השתלתו לקח כעשר שעות .והשתלת הרחם לקחה
עוד חמש שעות ,ואותה אישה מושתלת הייתה צריכה לקחת במשך
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שנים וגם במהלך ההיריון תרופות שימנעו דחייה של השתל .לכן
יש כאן מכשולים ובעיות רבות מאוד .גם בעיות אתיות וגם כמובן
בעיות רפואיות.
ד"ר אריאל בר  :אתה יודע שנים דיברו על מתי גבר יכנס
להריון .אולי עכשיו יש גברים שגם זה רלבנטי עבורם.
פרופ' אריאל וייסמן  :אולי עכשיו,
ד"ר אריאל בר  :למעשה ,למעשה,
פרופ' אריאל וייסמן  :אותה,
ד"ר אריאל בר  :אני לא יכול לראות איזה שהוא מכשול ,אפשר
להשתיל רחם ,לקבל תחליף הורמונלי ,והנה יהיה לנו גבר בהריון.
פרופ' אריאל וייסמן  :כן .השמים הם הגבול .רק שבמקרה הזה
של השתלת הרחם ,יצרו ,השתילו את הרחם יחד עם צוואר הרחם,
והוא גם נפתח לנרתיק ,והאישה הייתה עם מחזורי ווסת סדירים.
ד"ר אריאל בר  :טוב ,הנושא הזה יש לו עוד הרבה מאוד
היבטים שלא נוכל להכנס אליהם ,אני הבנתי שכשהאם תורמת אז
האישה נושאת את הרחם שבו היא גדלה ,יש כאן היבטים
מוסריים די מורכבים .מעניין יהיה לראות ומה צופן לנו עוד
בעתיד התחום המרתק הזה .תודה רבה לך פרופ' אריאל וייסמן.
פרופ' אריאל וייסמן  :תודה תודה ולילה טוב.
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