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 ר סורינה גריסארור סורינה גריסארור סורינה גריסארור סורינה גריסארו""""דדדד

 

  זיהוי גור� גנטי זיהוי גור� גנטי זיהוי גור� גנטי זיהוי גור� גנטי––––לידה מוקדמת בעקבות יחסי אישות לידה מוקדמת בעקבות יחסי אישות לידה מוקדמת בעקבות יחסי אישות לידה מוקדמת בעקבות יחסי אישות 

 ::::השאלההשאלההשאלההשאלה

ניסיו� רב שני� ביחידה לטיפול מיוחד ביילוד הראה שאחוז לא מבוטל 
גורמי�  רבי� .    להריו�37יולדות  פגי�  קרי  לפני  שבוע  )  7.8%  �כ(של  נשי�  

תחותה  של  לידה  מוקדמת  וביניה�  קיו�  יחסי  אישות עלולי�  להביא  להתפ
�כי  קוימו ,  בדיו�  ע�  היולדת  ובעלה  מצאנו  לעיתי�,  אכ�.  1במהל%  ההריו

, השערתנו  הייתה.  יחסי  אישות  ביממה  שלפני  תחילתה  של  הלידה  המוקדמת
  �השריר   המצוי  בנוזל  זרמת  הגבר  גור�  להפעלת  Dשההורמו�  פרוסטגלנדי

  של חילת�  של  התכווצויות  רחמיות  ולהתפתחותהלת,  החלק  שבדופ�  הרח�
 . 2לידה מוקדמת

  הידוע  כגור� י  נמצא  רצ+  גנטי  ייחוד2004-במחקר  שפורס�  ב
 �שערי "במחקר קליני  שערכנו ב. 3 בשריר חלקDלרגישות יתר לפרוסטגלנדי

גור�  לרגישות  יתר  של שריר הרח�   הא�  רצ+  גנטי  זה   נבחנה  השאלה  4"צדק
  ?דמותוממלא ללידות מוק

 ::::שיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקר

 24הקבוצה  הראשונה  כללה  .  בסקר  השתתפו  שלוש  קבוצות  יולדות
 שעות 24�  להריו�  ודיווחו על קיו� יחסי אישות ב35�24נשי�  שילדו  בשבוע  
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35�24  נשי�  שילדו  בשבוע  30בקבוצה  השנייה  היו  .  קוד�  הלידה �  להריו
� 95  נכללו  ,קבוצת  הביקורת,  בקבוצה  השלישית.  ללא  סיבה  הנראית  לעי

קבוצות ).  קבוצת  ביקורת(נשי�  שילדו  לידה  רגילה  במועד  ללא  כל  סיבוכי�  
מכל .    השעות  שלפני  הלידה24�  הצהירו  שלא  קיימו  יחסי  אישות  ב3-  ו2

  ונבדקו  השינויי�  באחד  הגני� DNAהנשי�  נלקחה  דגימת  ד�  לצור%  הפקת  
 � . Dהאחראי� לפעילות פרוסטגלנדי

 ::::תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

נמצא ,  3�  ו2בהשוואה  לנשי�  מקבוצה  ,  1מספר  אצל  נשות  קבוצה  
שינוי  ייחודי  ברצ+  חומצת  גרעי�  באחד  האתרי�  האחראי�  על  פעילות 

 � . Dפרוסטגלנדי

 ::::מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה

ממצא  זה  מאשש  את  ההנחה  כי  בנשי�  אלו  תתכ�  רגישות  יתר 
  �  שבעקבותיו  המגע  של  הפרוסטגלנדי�  שבזרמת  הגבר  ע� Dלפרוסטאגלנדי

  .5א להתכווצויות שיחוללו לידה מוקדמתדופ� הרח� עלול להבי

 ::::שאלה הלכתית ותשובה בצידהשאלה הלכתית ותשובה בצידהשאלה הלכתית ותשובה בצידהשאלה הלכתית ותשובה בצידה

פנה ,  27  לידות  מוקדמות  בשבוע  2זוג  צעיר  שבעברו  :  פרשת  מקרה
התלוננה  על  כאבי  גב ,    להריונה  השלישי22לאחר  שהאישה  שהייתה  בשבוע  

,  מאחר  והבירור  העלה  שהמדובר  בצירי�  מוקדמי�.  בעת  קיו�  יחסי  אישות
ר  הלכתי  שבעקבותיו  הומל0  לזוג  לקיי�  יחסי  אישות  תו%  שימוש נער%  בירו

לשמחתנו  הריו�  זה  הסתיי�  בלידת  תינוקת ).  בצידו  העליו�(  6בקונדו�  מחורר
 .40בריאה בשבוע 
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