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מן העיתונות
השתלת לב בילודי מעוררת מחלוקת

∗

הנצלת לב מייד לאחר הפסקת פעימתו מעוררת ויכוחי אתיי נוקבי
בדנבר )מדינת קולורדו( פורס לראשונה דו"ח הנצלת לב מילודי פגועי מוח קשי
תו  2דקות מהפסקת פעימת הלב וניתוק ממכשירי הנשמה .הלבבות מושתלי
בתינוקות פגומי לב קשי  .הדו"ח הופיע בNew England Journal of Medicine
ועורר מחלוקת חריפה א פרוצדורה חדשנית זו עוברת קווי אדומי אתיי ומוסריי .
הניתוח סובסד ע"י מלגת מחקר פדרלית .המשתילי הצדיקו אותו ,והתומכי בתרומת
איברי שיבחוהו כהוכחה ראשונה שנית לספק לבבות להצלת חיי תינוקות פגועי לב.
מצד שני שואלי המתנגדי א הגו להוציא לב מתור  ,ובמיוחד מתינוק ,שעדיי חי
וטר מת מוות מוחי .הא המשתילי בדנבר המתינו די זמ כדי לוודא שהתורמי אכ
מתו לפי קני המידה המקובלי  ,דהיינו הפסקה גמורה ובלתי!הפיכה של תפקוד המוח
או תפקוד הלב והריאות? לכ יש מי שטוע שדי ניתוח זה כדי רצח.
פרופ' ג'יימס ברנט מאוניברסיטת דרטמוט ,מפרשני הגליו הנוכחי של  NEJMהגדיר
את הניתוח כ"ניסוי נועז המרחיב את הגבולות ומעורר שאלות רבות"" .ניסוי זה מוכיח
בעליל שאפשר לבצע ניתוח כזה" ,אמר ברנט" .השאלה היא :הא יש לבצעו?"
ניתוחי כאלה מבוצעי בזמ שתומכיה מנסי למלא את הפער בי מספר האיברי
הנתרמי לבי המספר הדרוש לאזרחי ארה"ב הממתיני להשתלה .ככלל ,מאז שנות ה!
 70הושתלו איברי רק אחרי שרופאי קבעו שהתור מת מוות מוחי .אבל בתקווה
להרבות את מספר האיברי המושתלי  ,פקידי ממשרד הבריאות הפדרלי ,רופאי
כירורגי  ,ובנק האיברי מעודדי מאד "תרומה לאחר מוות של הלב" ,היינו DCD
) .(donation after cardiac deathמדובר במי שסבל נזק מוחי חמור ובלתי!הפי א'
שמוות מוחי טר נקבע .משפחת התור מסכימה לנתק את החולה ממכשיר ההנשמה,
ואיבריו מושתלי דקות ספורות אחרי שהלב מפסיק לפעו  .למרות שהשתלת איברי
לאחר מות לב התור הופכת להיות יותר שגרתית ,היא עדיי נתונה במחלוקת .מתנגדיה
אומרי כי תרומה לאחר מות הלב )לפני מות מוחי( פוגעת בטיפול בחולי סופניי .
למשל ,מנתח אחד במדינת קליפורניה הועמד לדי מפני שניסה למהר את מותו של תור
פוטנציאלי בשנת  .2006עקב כ נשאלת השאלה א התור באמת מת.
כדי להתייחס לבעיות אלו ,יש הנחיות מפורטות בבתי חולי  .יש הפרדה מוחלטת בי
הצוות המטפל בחולה ובי צוות ההשתלה .ברוב בתה"ח המנתח צרי להמתי לפחות
שתי דקות – ובדר כלל לפחות  5דקות – אחרי הפסקת פעימת לב התור כדי להבטיח
שלא יתחיל לפעו מאליו ,דבר שקרה במספר קט של תורמי  .בושינגטו פוסט דווח
לפני שנה שרופאי בבית חולי לילדי בדנבר התחילו להוציא לבבות מתינוקות,
ולפעמי המתינו רק  75שניות כדי להגביר את אחוז הצלחה בהשתלת האיברי .
הדו"ח ב!  NEJMמפרט שלשה מקרי בי  2004ו! .2007ובכל מקרה היה תינוק שסבל
מנזק מוחי חמור וחוסר חמצ בלידה .הוריה החליטו להפסיק את ההנשמה כמה ימי
לאחר לידת אחרי שהרופאי אמרו לה שאי מקו לתקווה .המנתחי המתינו שלש
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דקות לפני שהוציאו את הלב מ התינוק הראשו ,רק  75שניות במקרה השני ובמקרה
השלישי אחרי שוועדת האתיקה החליטה שדי בכ .המנתחי השתילו את הלבבות
בשלשה תינוקות בני חודש עד ארבעה חודשי שסבלו ממחלות לב קטלניות .לאחר ששה
חודשי  ,כל המושתלי שרדו ,בהשוואה ע  84%מ! 17התינוקות שקיבלו לבבות
בהתא לפרוטוקול ההשתלה הסטנדרטית" .אנו מאד מרוצי שעלה בידינו להציל
חיי " ,אמר מרק בוסק ,ששימש כראש הצוות" .אנו מנסי לטפל במצב מאד קשה ,בו
ילדי מתי בהמתנה להשתלה כאשר הורי התורמי רוצי לתרו " .ג'ימס גורדיק
ממחלקת הבריאות שמימנה את המחקר ,הסכי " .זה מאד חשוב ,וזה סיפור נפלא .היו
שלשה מקרי רפואיי חמורי חסרי תקווה .אילולא הפרוטוקול החדש ,שלשת היו
מתי  .ורק תודות להשתלה ה שרדו" ,אמר" .זה מוכיח בעליל מה אפשרי".
אול המתנגדי שאלו א התינוקות התורמי היו בכלל מתי בהוצאת הלב .הלבבות
הרי פעלו בגו' המושתלי  .מכא שהפסקת פעימת הלב היתה הפיכה" .אי!אפשר להצדיק
את זה מבחינה אתית ",אמר ג'ורג' אנס ,מומחה לאתיקה רפואית מאונ' בוסטו.
"התורמי לא מתו .אני מבי שה משני את ההגדרת המוות .א אינ רשאי לשנות
זאת לבד .מאד בעייתי להתייחס לתינוק כתור איברי לפני מותו" .רוברט וויצ' ,אתיקאי
מאונ' ג'ורג'טאו ,מרחיק לכת .לדעתו די השתלות אלו כדי רצח.
"השאלה העיקרית היא :הא התינוקות התורמי היו מתי ? לי נראה ברור למדי שלא
היו מתי " ,אמר" .נראה לי שזה אינו חוקי .וא אינו חוקי ,מדובר ברופאי שגרמו
מות של שלשה חולי  .וזה בוודאי רצח .זה סותר כל מוסר ,וצרי להפסיק".
מאיד ,ד"ר בוסק טע שהלבבות לא יכלו לתפקד ביילודי מה נלקחו .ולא היתה
בעיה לקבוע מוות לתינוקות התורמי " .בסופו של יו  ,אנו מרגישי בטוחי " ,אמר.
"התינוקות התורמי היו ללא ספק מתי לפי כל קנה מידה אפשרי" .בורדיק כינה את
הטענות ,לפיה התינוקות טר מתו "סמנטיקה מפוקפקת" .כיו שניתוחי אלה גרמו
לויכוחי  ,שני מומחי לאתיקה הציעו לדחות את הכלל האתי היסודי שמנחה את
הדיו בהשתלות כבר עשרות שני  :לפי כלל זה התור חייב להיות כבר מת לפני
שמתחילי את ההשתלה ,ולכ אסור להוציא שו איבר מתור שאינו מת .רוברט ארוג
מביה"ס לרפואה בהרווארד ופרנקלי מילר מה! National Institute of Healthטענו
שצרי להרשות לחולי שסבלו נזק מוחי כל כ חמור או חולי סופניי אחרי ) ,או
לקרוביה ( להחליט א להסכי לתרומת איבר אפילו מחיי  ,בלי לכפות עליה
הגדרה של קביעת המוות" .זו הדר הישרה ,ואי בה כל השטויות ששומעי כא
בקשר לקביעת עת המוות" ,אמר טרוג במש הויכוח המוקלט.
מאיד ,רופא בכיר מהאיחוד לשיתו' פעולה בהשתלות) ,הגו' האחראי על כל מערכת
ההשתלות בארה"ב( ,דחה גישה מתירנית זו כמו שדחוה מומחי אחרי לאתיקה רפואית.
היו שחששו כי מקרי דנבר וההצעות הבנויות עליה עלולי לערער את אימו הציבור
במערכת ההשתלות .ה קראו לכנס ועדה לאומית ולהגיע להסכמה לפני כל פעולה יזומה.
"כל התחו של תרומת איברי מבוסס על אמו הציבור ברופאי  ,על האמונה שהרופאי
לא ירצחו אות ולא ימהרו את מות " ,אמר ארתור קפל ,מומחה לאתיקה רפואית מאונ'
פנסילבניה" .אסור לזלזל בציבור ובחששותיה " .אבל בינתיי מתכונני בבית החולי
לילדי בדנבר להמשי בהשתלות ,וג בתי חולי אחרי מבקשי את הדרכת בנידו.

