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קביעת אבהות באמצעים אימונוגנטיים חדישים – בעיה הלכתית ורקע מדעי

פרק א'
הצגת הנושא
פרק ב'
נקודות לבירור הלכתי
פרק ג'

אנטיגנים ונוגדנים
פרק ד'
מערכת אנטיגנים מטיפוס  – HLAמערכת תאום הרקמות
פרק ה'
עקרונות התורשה של אנטיגנים מטיפוס HLA

פרק ו'

השיטה המעבדתית לזיהוי אנטיגנים ולקביעת אבהות
פרק ז'
שכיחות הפלוטיפים במערכת HLA
פרק ח'
דוגמאות לישום מעשי של מבחני קביעת אבהות
מבחני הדם לקביעת אבהות ,המבוססים על מאפיינים גנטיים לכל אדם והמורשים על פי זהות גנטית הניתנת
לקביעה מציגים קשת רחבה של הבדלים אשר ניתנים לזיהוי באופן מדעי ולכן הופכים לכלי השימושי ביותר לפתרון
בעיות הורות . 28
שיטת הHLA -על ריבוי מרכיביה העצום ,השוני בגילוייה באוכלוסיה ,יכולת איתורה למן תקופת העוברות ,היותה
בלתי מושפעת משינויים סביבתיים ערויי דם ,סמים ,מחלות ומוות – עושים את אפשרות השימוש בה כבטביעת
אצבעות  29כ"תעודת זהות גנטית" ללא מתחרה . 30

שני מקרים יוצאי דופן בנדירותם ידגימו יכולת מבחני הHLA -לשלילה ולהוכחת אבהות.
 .1בשנת  1978התעוררה שאלת קביעת אבהות לגבי תאומים בלתי זהים  . 31כאן – האם היתה ידועה ודגימה

נלקחה מדמה .כן נלקחה דגימה מהתאומים והאב הנטען .הבדיקה העלתה שלילת אבהות ודאית לגבי תאום א'
והוכחת אבהות בהסתברות של  98%לגבי תאום ב' .העובדה כי האם קיימה מגע מיני עם גבר נוסף תוכף למגעה
המיני עם אבי תאום ב' הביאה לבדיקת דמו של גבר זה .בדיקות ה HLA-הצביעו על תוצאה מדהימה  :נשללה
בוודאות אבהות הגבר השני לגבי תאום ב' והוכחה כדי הסתברות בסיכוי  99.9%אבהותו לגבי תאום א') .ראה
תמונה מס' .(7

 .2מקרה התינוקות שהוחלפו בבית החולים ליולדות
באוגוסט  1978שמע הציבור בארץ על שני זוגות הורים אשר תינוקותיהם הוחלפו בטעות בבית היולדות .בירורים
פנימיים בבית היולדות ,דמיון פזיונימי וחקירה מאומצת לא נתנו תשובה החלטית לשאלה מי ילדו של מי .על מנת
לקבל תשובה החלטית בוצעו בדיקות דם ומבחני  HLAבמעבדה לאימונוהמטולוגיה של ביה"ח "הדסה" ירושלים.
הבדיקה שנערכה הביאה לידי החזרת התינוקות להוריהן הביולוגיים האמיתיים ,כאשר נשללה הורות זוג אחד לגבי
אחד התינוקות ,ומצד שני נקבעה באופן חיובי ההורות שלהם על התינוק השני ,כשתוצאה דומה )וכמובן הפוכה(
נתקבלה גם לגבי זוג ההורים השני . 32

כיצד בוצע מבחן הHLA -הקובע?
נשחזר את המצב ביום הבדיקה ואת תהליך מבחני ההורות.
לזוג מספר  1נולדו תאומים .לזוג מספר  2נולד תינוק אחד בלבד .עקב השתלשלות מאורעות היה מקום לחשד כי
 :א .הוחלף אחד מן התאומים של זוג מספר  1בתינוק של זוג מספר  ; 2ב .ייתכן והיתה החלפת תינוקות נוספת.
ועל כן התעורר הצורך לשלול את האפשרות כי תינוק של זוג הורים שלישי מעורב בהחלפה.
תוצאות בדיקות ה HLA-של ההורים והתינוקות מפורטות בתרשים שבתמונה מס' .8

אנו רואים איפוא כי באמצעות בדיקות ה HLA-נקבעה שלילת הורות במשפחה מספר  1לגבי תינוק ב ,ובמשפחה
מספר  2לגבי תינוק ג .יתרה מזו ,תינוק ב מתאים בשני ההפלוטיפים שלו למשפחה מס'  ,2ותינוק ג )שהיה בידי
משפחה מס'  (2מתאים בשני ההפלוטיפים שלו למשפחה מס'  .1ההסתברות למצוא תינוקות בעלי מבנה גנטי
זהה באוכלוסיה שלנו היא כדלקמן :

מבנה גנטי ראשון:
A3,Bw44
A26,Bw35

ההסתברות היא 8/10,000

מבנה גנטי שני:
A11,Bw38
A26,Bw38
ההסתברות היא2/10,000 :

יתר על כן ,ההסתברות כי ימצאו באקראי בעת ובעונה אחת שני תינוקות בעלי ההפלוטיפים אשר צויינו לעיל הינה
מכפלת ההסתברויות ,היינו אחד לשישה מיליון .סיכוי נמוך זה ,שולל ללא ספק את האפשרות שמקור התינוקות
המוחלפים היה ממשפחות זרות אחרות.

אין ספק כי המדע הצליח בשיטת הHLA -להגיע לדרגת ההסתברות שבחיוב גבוהה ביתר .מעקב אחר הספרות
המדעית מראה עד כמה התפתח תחום המחקר שבשיטת ה HLA-מחד ,ומאידך עד כמה הרחבת הידע במערכת
גנטית המצטיינת ברב-גוניות עשויה להגדיל בעתיד הקרוב מאד את סיכויי ההסתברות ברוב המקרים אף יותר
מהקיים היום . 33
נשארה פתוחה השאלה מהי המשמעות ההלכתית של המסקנות הנסיוניות והמדעיות החדישות ?
ואולי מן הראוי להוסיף  :האם נתקיים כבר דיון הלכתי מקיף לאחר עיון ברקע המדעי המלא ?
תשובה לשאלות אלו אמורה להנתן בעמודים הבאים.

אמר ליה רב הונא לרבה בריה  :מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא דמחדדן שמעתיה ?
אמר ליה  :מאי איזיל לגביה ? ! דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי דעלמא .אמר לן :מאן דעייל לבית הכסא לא
ליתיב בהדיא ,ולא ליטרח טפי .דהאי כרכשתא אתלת שיני יתיב ,דלמא משתמטא שיני דכרכשתא ואתי לידי סכנה.

אמר ליה  :הוא עסיק בחיי דברייתא ,ואת אמרת במילי דעלמא ? כל שכן זיל לגביה !
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