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קנה

נשימה

הקנה

שהצמיח

רקמות טבעיות

של הילד מוחזרלמקומו,
לצמוח בלי חששלדחייה

הילד נולד כשקנה הנשימה שלו
צד ,עד כי לא היהיכול לנשום
ללא סיוע של מכונת הנשמה

הקנה

וממשיך

שנתדם

מופשט

מהרקמות

המקוריות

שלו ,ומושתלים בו תאי גזע של הילד

תאי גזע נלקחים  mn1j7n nr(nבגופו
ש׳׳יידעו"
שלהילד ,ומטופלים נדי

לצמוח לרקמות
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מאיטליה ,ספרדובריטניה,הצליח
צוות מנתחים
להצמיח קנה נשימה חדשלילד בן עשר
לשרוד,הצליח תוך ארבע שעותבלבדלאחר הניתוחלנשום את אוויר
למכונת הנשמה כדי
העולם בכוחות עצמו
מי שהיה זקוק כלחייו

מאת סוכנויות הידיעות

.$DN2$יישיר $DN2$הנשמה .בשנה שעברה ניסו רופאיםלהחדיר ״סטנ־
$TS1$״סטנטיס״$TS1$
שיר

$DN2$״סטנטיס״($DN2$צינורות קפיציים
טיס״

ממתכת,

בדומה לאלה שב־
$TS1$שבהם$TS1$

משפחת

כימי

אישהאיטלקייה

הופשט האיבר

בת 30

שנתרם

מכל

שנפטרה.

בלונדון,שהוביל
אורמונד׳׳
בתהליך אליוט מביתהחולים״גרייט

הרקמות עד שנות־
$TS1$שנותרו$TS1$

את צוות

המנתחים,

אמד
לעיתון

הבריטיה״גרריאן״:

רו
(החלבון "מצבו של הילד יוצאמהכלל.
משתמשים כדילהרחיבכלי דם אצלחולילב) כד־
$TS1$כדלהגדיל$TS1$
$DN2$שנותרו $DN2$ממנו רק ה״פיגומים" העשוייםמקולגן
הם
$DN2$שבהם$DN2$
עד לא מזמן זה היה אפשרי רק בסרט מדעבדיוני:
הטיפול הסתבך בשל זי־
$TS1$זיהום$TS1$,
$DN2$כדלהגדיל $DN2$את קוטר הקנה.אולם
גתהליד מתוחכפהצליחו רופאיםלהשתיל בגרונו של להגדיל
שממנו עשויות הרקמות הגמישות או הסחוסיות של בקלות ,והוא אומרשמעולם
״הרעיון הוא להשתמש בתגובות הטבעיות של הגוף
$DN2$זיהום $DN2$,ומצבו שלהילד הידרדר.
הום,
שצמח באמצ־
$TS1$באמצעות$TS1$
ילד בריטי בן עשר קנה נשימה הדש,
הגוף) .אחר כךנלקחו ממח העצם של הילד תאי גזע
לחי״ ,הסביר פרופסור
כדילהפוך את האיבר המושתל
(תאיםהמכילים את המטען הגנטי להפוך לכל אי־
$TS1$איבר$TS1$
הרופאים הגיעו למסקנה כי הדרך היחידהלהצי־
$TS1$להצילו$TS1$
עות $DN2$תאי גזע שלהילד עצמו.
עות
$DN2$איבר$DN2$בגוף) שעברו׳׳תכנות כימי״ כדי שיצמחולרקמות פאולו מקיאריני מאוניברסיטת קארגי בפירנצה ,שהיה
בר
$DN2$להצילו $DN2$היא להשתיל בגופו קנה נשימה חדש .זהו תה־
$TS1$תהליך$TS1$
זו הפעם הראשונהבעולם שבה מושתל איבד בה לו
האיטלקי־ספרדי-בריטי שביצע את הני־
$TS1$הניתוח$TS1$.
מהסוגהנכון .התאיםהושתלו על גביה״פיגומים״ של
שעלול ,במקרים רבים,להסתיים בדח־
$TS1$בדחייה$TS1$
הלק מהצוות
$DN2$תהליך $DN2$מסובך,
בטכנולוגיה המכונה ״הנדסת רקמות״ .ליך
גדול שנגנה
ייה
$DN2$הניתוח $DN2$.״בעצם׳אמרנו׳ לתאיםלהפוך לשכבות שמרכי־
$TS1$שמרכיבות$TS1$
תוח.
הקנה הנתרם.
ו״לגדל״
$DN2$בדחייה $DN2$של האיברהמושתל.לכןהוחלטלנסות
הדרך
רופאים אומרים ני ניתוח מהסוג הזה מנבא
שהופכת את הרג־
$TS1$הרגנרציה$TS1$
קנהחלופי על בסיס רקמות של הילד עצמו ,כך שה־
$TS1$שהגוף$TS1$
בות
$DN2$שמרכיבות $DN2$את קנה הנשימה .זוהי שיטה
כעבור ארבע שעות בלבד הקנה כבר היה מוכןלהש־
$TS1$להשתלה$TS1$
שבה תיראה רפואת העתיד :לא עוד הסתמכות על
$DN2$הרגנרציה( $DN2$הצמחת איברים מחדש) לדבר פשוט מאור ,ונ־
$TS1$ונגיש$TS1$
נרציה
הילד.התהליך כה מדהים ,עד שזמן
$DN2$להשתלה $DN2$בגרונו של
תלה
$DN2$שהגוף $DN2$לא יראה בקנה הנשימה איבר זר וידחה אותו.
תורמי איברים ,אלא
גוף
הצמחת איבר חדש על בפיס
לכולם״.
גיש
$DN2$ונגיש$DN2$
קצר בלבד אחרי ניתוח ההשתלההילד כברהצליח
אך
לפני כשנתיים בוצעטיפול דומה בספרד
תאיו שלהחולה.
מקיאריני הוסיף שההשלכות העתידיות של הניתוח
לנשום בכוחות עצמו לראשונה זה שנים.
אז היה מדובר במקטע קטן מאוד .ולא בהחל־
$TS1$בהחלפה$TS1$
הילד ,ששמו לא פורסם ,סבל מתסמונת נדירה :הוא
במקום להשתיל איברים,
הראשוני הן מרחיקות לכת
החולים ,כא־
$TS1$כאשר$TS1$
הילד יישאר בהשגחה רפואית בבית
$DN2$בהחלפה $DN2$של קנה שלם.
פה
לחלוטין.
$TS1$המע$TS1$.
המע־
נולד כשקנה הנשימה שלו סתום כמעט
שאפשר יהיה לתקן על ידי הצמחה מה־
$TS1$מהדש$TS1$
$DN2$כאשר $DN2$בינתיים יימשך התהליך הטבעי של צמי־
$TS1$צמיחת$TS1$
שר
ראשית ,לקחו רופאים שלה״יוניברסיטי קו־
$TS1$קולג"׳$TS1$
בד הפתוחלכניסת אוויר היה בקוטר שלמילימטר אחר
לא ירחק היום
שנתרם על ידי
$DN2$מהדש $DN2$איברים פגומים כמו ריאות ,לב וכבד.
דש
$DN2$צמיחת $DN2$קנה הנשימה החרששלו .פרופסור מרטין
חת
בלונדון קנה נשימה
$TS1$מכ?« $TS1$לג"׳
$DN2$קולג"׳$DN2$
והילד לא היהמסוגללנשום ללא סיוע של מכ־
בלבד,

הוא

נושםלבד,

לא חש כל כךטוב״.

$DN2$המע$DN2$.

?«
$DN2$

.יי־
.$Tיישיר$TS1$
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