מבחנה מיום הפראת הביצית ועד ללידה,
אולם היום מצליחים בבר להחזיק עוברי
טלאים כחודשיים לפני הלידה ברחם ה
מלאכותי .עד לשעה שהחוקרים מחליטים
כי העובר יכול לצאת לאויר העולם.
יתכן מאוד שחוקרים מסוימים מבצעים,
נסיונות מקבילים בעוברי אדם ,אולם ל
אחר הסערה שקמה בעקבות הנסיון ב
איטליה ,אינם מוכנים לתת למעשיהם
פומבי.
★ *
★
ץ
^ לידה כרהם מלאכותי יתרונות
 /עצומים .הרופאים יעקבו מקרוב אחר
התפתחות העובר ויחליטו מתי הוא חייב
לצאת לאו׳ ר העולם ,בצורה כזו ימנעו
נפלים ולידות נפל .המלה הפלה תהיה
חסרת משמעות בהיות הפלה מושג שאבד
עליו הכלח .זאת ועוד — המעקב המתמיד
אחר העוברים יגלה לידות תפלצתיות או
פגמים שונים,יביא לאפשרות לתקן זאת.
מרבית מחלות_ הילדות תמנענה אף הן,
בהעדר הספקת־דם ישירה בין העובר ואמו.
מחקרים הוכיחו כי עשון ושתיה מופרזים
על ידי האם עשויים להשפיע על העובר,
גורמים לעתים מחלות ילדות.
האפשרות השלישית ,של התפתחות ה
 עובר ברחמה של אשד ,שניר ,היא יותר
מתקדמת מהלידה ברחם מלאכותי ,בהיותה
מוצא הגיוני לרבבות נשים הרוצות ללדת
ואינן יכולות לעשות זאת  .בהיותן בלתי
פוריות.
תהליך הלידה במקרה זה ׳יהיה מורכב
יותר .לאחר שהאם לעתיד תוכנם למפעל
התינוקות ,תושתל ברחמה ביצית ש
הופרתה בזרע בעלה האמיתי .הביצית
תלקח מבנק הביציות שיהיה במקום ב
מקביל לבנק הזרע .במידה ואף בעלה לא
יהיה בעל זרע פורה ,תופרה הביצית,
שתלקח מאשר ,בעלת נתוני גוף דומים
לאם ,בזרע מגבר הדומה בצורתו לבעל
האשה המופרית.
האם תסכמנה נשים להיות יולדות מק
צועיות? האם תסכים אשה שביצית זרה
מופרית תישתל ברחמה ,להרות למען
אשד .אחרת? סביר שבמקרים מסוימים נן,
ביחוד כשמדובר באחיות או בידידות
טובות שתהיינה מוכנות לעשות זאת ה
אחת למען רעותה .קיימת גם אפשרות
שע סוק זה יהפוך למקצוע ,כמעיקות של
הדורות הקודמים.
האם תסכמנה נשים לתרום ביצית מרוזמן
למען נשים אחרות? אף כאן סביר ש
התשובה תהיה חיובית.
שליטה מלאה זו על תהליכי הלידה
 .תאפשר פקוח מלא ■על רבוי האוכלוסין.
זאת ועוד :האמהות לא תמנע עוד מנשים
הרוצות בכך ,גם אם מבחינה רפואית
אינן מסוגלות לכך בתנאים הקיימים .ה
תועלת העקרית :בעתיד הלא רחוק כל כך,
יוכלו הרופאים להקפיד על כך שהילודים
יהיו בריאים לחלוטין ,ללא מומים וללא
י סבוכים הנובעים מלידה ומהריון לקויים.
האם תרגיש האם כלפי התינוק המתוכנן
אותו וגש אמהות המצוי אצלה היום כלפי
בן בטנה האמיתי? לעתיד פתרונים.
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וילדה — החל מגיל שלוש עד גיל שש שנים בלבד.
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