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שלה. הגנטי הפגם את לתקן לנסות כדי במעבדה, שיוצרו גנים הושתלו הטלסמיה בחולת

שלמות. מישפחות להכחיד ומאיים צאים
 לכפרים אף יצאו ורחמילביץ קליין

 עוד לאתר כדי שבאיראן, המרוחקים
בכפ מהמחלה. הסובלים ילדים ועוד
 המיש־ בתיד נשואים עדיין מקובלים רים

בצאצאיהם. המחלה מתגלה כן ועל פחה,
 ומיגוון הגלויות קיבוץ בשל בישראל,
 הגנטיות. המחלות מיספר רב האוכלוסיה,

מעי שהגיעו להורים ילדים עשרות כמה
 ממחלת סובלים ומכורדיסתאן מאיראן ראק,

 תורשתית מחלה היא הטלסמיה הטלסמיה.
 וההמוגלובין משובש הגנטי הקוד שבה

תקין. איננו האדומה בכדורית־הדם
מאיראן
לירושלים

 חמצן לקלוט ההמוגלובין פקיד ף*
 חולי אצל הגוף. חלקי לכל ולהעבירו ■ י

 מדי קטנה כמות קולט ההמוגלובין טלסמיה
 י ההמוג־ חמצן. מחוסר סובל וגופם חמצן של

 אדומה כדורית־דם יוצר גם הפגום לובין
 עגולה. ולא (סהרון) חרמשית צורה בעלת

 והיא בלחץ פחות עמידה כזו כדורית־דם
מהר. להתמוסס נוטה

 מאלץ הללו החולים אצל הדם חוסר
 לבית- בחודש פעם בערך להיזדקק אותם

 דם לגופם. דם מנות מוסיפים שבו חולים,
 הוא גם אולם חמצן הספקת מאפשר זה

 שלא ברזל מישקעי נותרים ובגוף מתפרק
 בתהליך לגלובין, שוב להתחבר מסוגלים

 הברזל האדומות. כדוריות־הדם התחדשות
רעיל. חומר ומהווה בגוף שוקע

 קבוע באופן סובלים החולים הילדים
 הגוף מערכות כל בגופם. חמצן מחוסר
 על לפצות כדי רב, בקצב עובדות שלהם
היל הם מעטים להתמוטטות. עד — החסר

התבגרות. לגיל שמגיעים דים
 איראנים עשירים דירבנה הזאת המצוקה

 האוכלוסיה המחלה. בחקר כספים להשקיע
הנוש לילדים מרפא שיימצא כך על חלמה

חייהם. את שמקצר הגן את אים
 יכולים היו רחמילביץ וד״ר קליין ד״ר
 אוכלוסיה בקבוצת מחקרם את לערוך
 כל להם ניתן בטהרן בבית־החולים גדולה.
 נפילת עם אך שנדרש. הרפואי הציוד
 גם כולל מאיראן, הזרים כל גורשו השאה
בשבו הפירסום המחקר. את שערך הצוות

 שהעוסקים גילה, בארצות־הברית טייס עון
 את שעזבו לאחר אותו המשיכו במחקר
 עתה והנה, ונאפולי. בירושלים איראן

 טלסמיה חולות שבשתי נודע לראשונה
גנטית. השתלה בוצעה

 המדע. עולם את הסעיר האירוע
 של בטכניקה שימוש נעשה לראשונה

 בחיות רק ולא בבני-אדם, גנטית הנדסה
 הפער שהצטמצם לכל, התברר מעבדה.

לאדם. העכבר בין
 הפרופסור הוא רחמילביץ ד״ר של אביו

 בעל כמומחה שהתפרסם רחמילביץ, מנחם
 בגיל היום, למחלות־לב. בין־לאומי מוניטין

 במחלקה יועץ לשמש ממשיך הוא ,80
 אחיו גם בירושלים. הדסה בבית־החולים

 דניאל — רופא הוא רחמילביץ ד״ר של
 בעל כמומחה ידוע הוא גם .רחמילביץ.

ירו בהדסה לניתוחי־קיבה שיעור־קומה
 המכונה אליעזר, גם זכה עתה שלים.
 כמנהל פירסומו מלבד במוניטין. גיזרי,

 בכל גם מוכר היה להמטולוגיה, המחלקה
 בירושלים, חברתי אירוע ובכל מסיבה
 בשבוע בהידור. המתלבש בילויים כאוהב
ההש לביצוע כשותף לכותרות עלה שעבר

הרפואה. חוגי את המסעירה הגנטית תלה
העצ ממח מזרק עם הוציאו הזה בניסוי

 חומר של כמות טלסמיה חולת של מות
 כדוריודהדם את מייצר העצמות מח —

 שיוצרו גנים הוסיפו זה ולחומר — האדומה
 התערובת את במעבדה. מלאכותי באופן

 החולה. של העצמות למח בחזרה הזריקו
 ייצרו אלה שגנים היא, המצופה התוצאה

החולה. אצל תקין המוגלובין
 חודשים, שלושה לפני נעשתה ההשתלה

 האשמות הצליחה. אם יודעים לא ועדיין
הרופ שני אל שהופנו המדע, אנשי מצד
 הרופאים העולם. בכל כותרות תופסות אים,

 בדרך למחלה ריפוי דרכי למצוא מנסים
 במבחנות המצוי על המתבסס הגיון, של

 לאפיין הצליחו עכברים אצל הזכוכית.
 ההמוגלובין לייצור האחראי גן, של מיבנה
 אם התמהים, אנשי־מדע יש לכן התקין.

 לעבור כדי ניסיון די הרופאים שני צברו
לבני־אדם. מחיות־מעבדה

 דרך פריצת להיות יכולה הגנים השתלת
 תורשתיות, במחלות חדשה טיפול לצורת

 מערך לתכנן האדם רשאי האם אולם
 מראש לצפות אפשרות יש האם י גנטי

 החשש הניסויים? תוצאות תהייונה מה
 יוכל בו היום שקרב הוא, המקנן הגדול
חדשות. ביולוגיות צורות ליצור האדם
 הדרך את יקצרו לא שהחוקרים כדי
 באדם, לניסוי המעבדה בחיות הניסוי שבין

 הבין־ הבריאות אירגון של ועדה הוקמה
 ולהחליט ניסוי כל לבדוק שתפקידה לאומי,

 האדם. על התרופה את לנסות מותר מתי
 קליין של הניסוי את אישרה לא זו ועדה

 סבלנות אין לחוקרים אך ורחמילביץ.
)44 בעמוד (המשך
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 ששהו לישראלים רחמילביץ ד״ר סיפר
הטלסמיה. במחלת לחולים בהתכוונו באיראן,

 צהוב, עורם גוון חיוורים, החולים הילדים
 לזהות קל מיקצוע לאיש פחוס. אף להם יש
 החזה, ואת שלהם התפוחה הבטן את

לחבית. הדומה

 וד״ר מארצות-הברית, קליין מרטין ד״ר
 הם בירושלים, מהדסה רחמילביץ, אליעזר
 יחד הדם). (תורת בהמטולוגיה מומחים

 לאיראן הוזמנו הם ביוכימים של צוות עם
הטלסמיה. מחלת את לחקור כדי

 ילדים בקרב המחלה נפוצה באיראן
 הגן את עימם נושאים הוריהם רבים.

בצא- המחלה את מגלה אשר המשובש,

המהנדס הדוקטור
 נועד גנטית בהנדסה המחקר שלים.
חברתי אירוע בכל מוכרת דמות

המח מנהל רחמילביץ, (״גיזרי״) אליעזר ד״ר
 בית־ הדסה בבית־החולים ההמטולוגית לקה
 הוא גיזרי הטלסמיה. במחלת חולים לרפא

ברכה. אשתו בתמונה לידו בירושלים.
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