
 הידועות, מהמחלות חובש■ שבו נר אם מואש וקבוע נו■
מדווחת ליבוביץ שרה לכל. ניתנות נולן ולא בדיקות, 4

ד

 עלה. מיספרן הפוכה. תופעה קרתה
 נאלצת אף אני האחרונים בשבועות

בלונדון. למעבדה דגימות לשלוח
 את להוריד אי־אפשר כזה ״במצב

הנבדקות. גיל
 אפשרות בודקים אנחנו ״באחרונה

 דורשת. לכל מעבדותינו את לפתוח
שקלים." 406 רק תעלה הבדיקה

 אינה הפתוחה הספינביפידה גם
 בצינור פוגעת היא תורשתית. מחלה

 נולד חולה תינוק העובר. של העצבי
ללידה. סמוך מת ובדרך־כלל משותק,

 ילודים 600 מכל אחד ,1983 עד
 לערוך החלו 1983ב־ כחולה. נתגלה

 עוברים לאיתור המוניות בדיקות
 50 לנבדקת העולה בדיקת־דם, פגועים.
 העוברי החלבון ערכי את מגלה שקלים,
 על מעידים גבוהים ערכים בדמה.

 של לקבוצת־סיכון האשה השתייכות
העצבי. בצינור פגיעה לגילוי 1:40

 לגילוי הבדיקות שלוש מלבד
 הילודים כל נסרקים פגומים עוברים

 הפני־ מחלת את לגלות כדי בארץ
לקטגוריה.
 כאשר בפנילקטמריה לוקה תינוק

בארץ המחלה. את נושאים הוריו שני

 הגנטי- של בלשונם או שכיחות. אינן
הנדיר. של המדע היא גנטיקה קאים:

 זהו רבות. מחלות ידועות בארץ
 מדינה שמשלמת הבריאותי המחיר

העולם. חלקי מכל אנשים המקבצת
 רפואית מבחינה לא מכולן, מדהימה

 ה־ מחלת היא אנתרופולוגית, כמו
עו.11.0

 הט״־ כדוגמת ניוון־מוח, מחלת זוהי
 מתחיל החולה של שמצבו אלא זקס.

 ארבע בין יותר, מבוגר בגיל להידרדר
 ונראה נחשב הוא אז עד שנים. לשש

 היא ההידרדרות דבר. לכל כבריא
מוות. וסופה מהירה,

 מאוד. נדירה מחלה זוהי בעולם
 מסתיים אלף 40 מתוך אחד הריון

חולה. ילר בלידת
 של קבוצה מדהים. דבר קרה בארץ

 ערב, חצי־האי מדרום חבאנים, יהודים
 התיישבה במחלה, לחלות המרבים
 לוד. לנמל־התעופה הסמוך במושב

 קהילה מהווים המושב תושבי אלף
 מתחתנים שחבריה שמרנית, סגורה,

אלה. עם אלה
 במושב המחלה שכיחות כך משום

.1:16 היא

 בפיר־ שזכתה נוספת גנטית מחלה
 ניוון־שרירוס. מחלת הדושן, היא סום
 כשהילד בדרך־כלל מאובחנת היא

 עד בהליכה. ומתקשה ,4 לגיל מגיע
 בכסא הילדים מרבית יושבים 13 גיל

שנים. 30 החיים: תוחלת גלגלים.
 נשים א. כרומוזום על יושבת המחלה

 אותה ומעבירות המחלה את נושאות
 כיום פעיל. באופן בה החולים לבניהן,

 מבני־ שאחד אחרי רק לגלותה ניתן
 נבדקים יקרה. הבדיקה חלה. המישפחה

והו אחיותיה אחיה, החולה, של הוריו
אמו. של ריה

מת ילודים־זכרים 3000 מכל אחד
בחשן. כחולה גלה

 חלה מנחשונים, קיבוצניק שחם, ערן
 חייו את תיעד רוזנטל רוביק בדושן.
שקטה. צעקה בספר ומותו

 מתאר בספר הקשים הקטעים אחד
 במחלקה־לטיפול־ ערן של אישפוזו את

מו לפני וחצי שנתיים נמרץ־נשימתי,
.24 בגיל תו,

 וגם פיסית גם תר,1י יכול לא ״אני
 אראלה, לידידתו, ערן אמר נפשית,״

אותיות. לוח בעזרת
 בטוסיק לי מפריע לדבר! רוצה ״אני

 לי קופץ הגוף עייפים. השרירים מאוד.
 בגוף קורה מאוד רע משהו לא־רצונית.

 מפגר. נעשה שאני מרגיש אני שלי.
 מפחד. אני מאוד. כועס אני זועם. אני
מזה?" למות יכול אני מאוד. מפחד אני

ס

טיי־זקס המחלה העברת
נכרים 4 מכל 1

 מלבד העדות, כל בני בה חולים
 מיש- 40כ־ התגלו כה עד האשכנזים.

שלו נולדו שעברה בשנה חולות. פחות
 המחלה: שכיחות חולים. תינוקות שה

1: 12,000.

 את לפרק היכולת חסרה לחולה
 הצטברות אמינו־פנילאלנין. החומצה
 המוח את מרעילה התפרק עילא החמוד

 בתינוק מיד מטפלים לא אם המתפתח.
עמוק. שיכלי פיגור לו נגרם חולה,

 ניזון התינוק לכאורה. פשוט הטיפול
 חומצת את החסרה סינתטית מאבקה

תת שכלכלתו רצוי האסמרפנילאלנין.
 ככל ארוך זמן זו אבקה על רק בסס

האפשר.
 — אלה בדיקות רק נערכות בארץ

בסך־הכל. ארבע
 המחלות כל את לגלות אפשר ״אי

הפרו אומר הלידה," לפני המולדות
 100 בארץ יש שנה ״בכל ליגום. פסור
 את לערוך נחליט אם הרות. נשים אלף
 רק ולוא האפשריות, הבדיקות כל

 בר־ לגיל תינוקה יגיע אחת, לאשה
 את בה לבצע נספיק לא ועדיין מיצווה

הבדיקות." כל
 י על סומכת זו רפואית פילוסופיה

 אחוזים כארבעה הטיבעית. הברירה
 חייהם את מסיימים אינם מהעוברים
 ברורות. שאינן מסיבות העובריים
 הטבע של תרומתו זוהי כי משערים
עוינותיותר. בריאה לאנושות

 מוכנות אינן המושב נשות רוב
 אוסרת ממילא ״הדת בהריונן. להיבדק

 טוענות. הן הוולד,״ את להפיל עלינו
 הרפואי. המימסד את עויינות מרביתן
 בהיסטריה עליהן שהתנפלו חוקרים

 גרמו לארץ, כשעלו מיד מדענית,
 להתקרב קשה היום זו. לעויינות

 להעלות אפשרות אין כמעט אליהם.
ענייני. לדיון המחלה נושא את

ליגום פרופסור
ת1חל0 אלפי בדיקות, 4

זיעה
מלוחה

 מן נוספות, גנטיות חלות̂ 
בארץ ביותר ^/השכיחות

אוב — פיגרוזים ציסטיק •
 על יושבת .1939ב־ לראשונה חנה

 שני כאשר נגרמת .7 מיספר כרומוזום
 הפגום. הגן את נושאים ההורים

 מפרישות החולים של בלוטות־הריר
 המצטבר הרגיל, מן ודביק סמיך ריר

 גם כרוניות. דלקות ויוצר בריאות
 מיצי־ הפרשת את ומונע נסתם, הלבלב

העיכול.
 חומרים לשאוף צריך חולה ילד
 דרכי־הנשי־ ולהרחבת הליחה לריכוך

 תרגילי ביום פעמיים ולעבור מה,
 מטפיחות המורכבים פיסיותראפיה,

הריאות. באיזור חזקות
 ב־ חולה ילודים 1600 מכל אחד
בעי פוגעת המחלה פיבחזיס. ציסטיק

 מופיעה ואינה כמעט באשכנזים. קר
וגרוזיה. פרס תימן, עיראק, יוצאי בקרב

 30ו־ ילדים 180 ידועים בארץ
 החולה הזו. במחלה כחולים מבוגרים
.42 בן הוא ביותר המבוגר

 חולים. תינוקות 40 נולדים שנה כל
 יותר מלוחה כזה תינוק של זיעתו
 והוא ירוד, מישקלו רגילה, מזיעה
החולים התינוקות רוב לשלשל. מרבה

 אינם ולכן נכונה, מאובחנים אינם
פיבחזיס. בציסטיק כחולים מטופלים

 לגילוי המוניות בדיקות נערכות לא
 אחד ילד מתגלה כאשר רק המחלה.

 הבאים הריונותיה את בודקים חולה,
האשה. של

 רופאים קבוצת הצליחה באחרונה
 הגורם הגן את למפות בבריטניה

 וכך לבודדו, מקווים כעת למחלה.
 הפגום הגן את הנושאות נשים לזהות

הרות. שהן לפני. עוד
ברא התגלתה — •טלסמיה

 אצל בארצות־הברית, 1925ב־ שונה
 רוב התיכון. הים מארצות מהגרים
 מישפח־ קירבה שיש ילדים, הם החולים

 המשבש — פגום גן הוריהם. בין תית
 וגורם הדם בתאי השרשרות יצירת את

מכ — כדוריות־הדם של להרס־יתר
בילוד. הקטלנית עוצמתו את פיל

 ונזקקים חוסר־דם, מפתחים החולים
 המחלה סיבוכי תכופים. לעירויים

 ומשקיעת מזוהמים מעירויים נוצרים
ברקמות. עודפי־ברזל

חרי המחלה כאשר החיים, תוחלת
שנים. 13 פה:

להו הנולד תינוקות 30 מכל אחד
 חולה יהודים־מיזרחיים או ערביים רים

 מתגלים החולים מרבית בטלסמיה.
 דווח באחרונה עמק־יזרעאל. במרחב

 בחודש שהתגלו חולים, תינוקות 40 על
בעפולה. בבית־החולים אחד

בהריון, נשים של ואיתור בריקה
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ו־־״
ברי נולדים אכן התינוקות וב
הגנטיות המחלות ושלמים. אים

תיסמונת־דאון בעלת ילדה של הכרומוזומים
21 סף:11ה המיספר

 200כ־ תעלה חולה, עובר הנושאות
בשנה. דולר אלף

 קרישת־דם, אי — המופיליה •
 בתי־ המלכים". ״מחלת גם הנקראת
 להינשא המרבים באירופה, המלוכה

 את ביניהם העבירו עצמם, לבין בינם
 ההמופיליה למשל, עברה, כך המחלה.
ויק למלכה בספרד אלפונסו מהמלך
הבריטית. טוריה

ומעבי המחלה, את נושאות נשים
 חולים־פעילים. שהם לבניהן, אותה רות
 בהמופי־ חולה ילודים 5000 מכל אחד
חולים. גברים 265 על ידוע בארץ ליה.

 אחרי רק נעשה טרום־לידתי איבחון
חולה. אחד ילד שמתגלה

 אובחנה — דיסאוטונומיה •
 מגיעים מקורותיה .1949ב־ בראשונה

 אלמוני, יהודי שנים. 950 לפני עד
 בבלוטת־המין. מקרינה נפגע אירופי,
שלו. הגנים באחד שינוי יצרה הקרינה

רפ חסר הוא דיסאוטונומי תינוק
 גירויים, על מגיב אינו בוהה, לקסים,

 לבליעה, יניקה בין לתאם יכול אינו
 חוסר- של פתאומיים מהתקפים סובל

והקאות. בחילות נשימה,
 המוות שנים. 10 החיים: תוחלת

בתזונה. מקשיים בדרך־כלל, נגרם,
 חולה ילודים אלפים 10 מתוך אחד
הח בין הגדול חלקם מיה.1נ1ט1בדיסא
חולים. 80 על ידוע בארץ רדים.
 למחלה נחשבת—הנטינגטון •

 אחד, הורה מכולן. האיומה הגנטית
 ילדיו. למחצית מעבירה המחלה, נושא

 כמו שלא .40 בגיל מתעוררת המחלה
 לפני המתים האחרים, החולים רוב

 מולידים צאצאים, להעמיד שהספיקו
בעצ החולים ילדים, הנטינגטון חולי
 השליטה איבוד הבולטים: סימניה מם.

ומוות. פרנויה דפרסיה, בשרירים,
 הנגועות מישפחות 50כ־ יש בארץ
 אלף 20כ־ — בארצות־הברית במחלה.
 בוונצואלה ונידח קטן בכפר חולים.

 הגדול היחסי החולים מיספר מצוי
בעולם. ביותר

 התגלתה הארץ בדרום בקיבוץ
הצעי וכבתו הבכור בבנו באב, המחלה

 ביותר הפגועה למישפחה נחשבת זו רה.
בארץ.

 התורשתיות־ המחלות של ריפויין
 בדיוני. מדע כמו נשמע המולדות

 יותר אף מפחיד גנטית הנדסה המונח
מהמחלות.

 אומר פגום,״ גן לרפא אפשר ״אי
ליגום. הפרופסור

 רופא קליין, מרטין הד״ר כשניסה
 חולת־ ,צעירה אשה לרפא אמריקאי,
בירוש הדסה בבית־החולים טלסמיה,

 רק לא בריא, גן השתלת בעזרת לים
 ממנו נשלל אף אלא בניסוי, שנכשל

רישיון־הרפואה.
י— 19 ................ .....


