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  הערה כללית

והועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני , הועדה המשותפת של המועצה הלאומית לביואתיקה

, החברתיים, אדם לנושא אבחון טרום השרשה בישראל דנה לאחרונה במכלול ההיבטים האתיים

ויתווספו לנספח אמות המידה , מכך יפורסמו בקרובומסקנות , הפילוסופיים והרפואיים של הנושא

.                                                                                                              המצורף

ונועד כדי להסדיר , המסמך הנדון בזה על הקווים המנחים לאבחון טרום השרשה הינו רפואי בלבד

  .  ת המתבצעת בשטח מזה זמןאת הפעילו

  קוים מנחים לבצוע אבחון גנטי טרום השרשה

           Guidelines for Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD)  
  

          :הקדמה  . 1

 ;Verlinski et al, 1990( 1990 תואר לראשונה בשנת PGD –השרשה -אבחון גנטי טרום

Handyside et al., 1990( ,לאפשר הריונות על מנת ,  כוונה לבצע בדיקות גנטיות לפני הריוןמתוך

המהוות בעיה עבור זוגות רבים , ולמנוע את הצורך בהפסקות הריון, של צאצאים בריאים בלבד

 נחשב כיום כאחת מהאפשרויות PGD - אבחון גנטי טרום השרשה. מוסרי/אתי/על רקע דתי

יתר להימנע מלידת צאצא עם ליקוי כרומוזומי -ןהפרקטיות הקיימות כדי לאפשר לזוגות שבסיכו

 כבר כיום אלטרנטיבה PGD - מהווה ה, למרות מידת החדשנות של טכניקה זו. או מחלה גנטית

ולמנוע , מאפשר להשיג הריונות של עוברים בריאים, י כך'וע, לידתיות-לבדיקות האבחון הטרום

התרחבו כיום מעבר לאלו המוכרים  PGDאמות המידה לביצוע של . את הצורך בהפסקות הריון

כמו מחלות עם נטייה גנטית בעלות ביטוי מאוחר אצל האדם , לידתי-במקרים של אבחון טרום

 לפני השרשה כדי ללדת צאצא מתוך מטרה שישמש כתורם HLA-המבוגר או בדיקת סוג ה

 1000 - מהעובדה כי עד היום נולדו למעלה. פוטנציאלי של תאי גזע לשם טיפול באחיו החולה

מצביעה כי הטכנולוגיה , )PGD מחזורי 7000 -כ (PGDילדים בריאים לאחר שעברו אבחון עם 

לא ברורה עדיין מידת ההשפעה ארוכת הטווח של טכנולוגיה זו על בריאות הילדים . אמינה

  . PGDעוברים לצרכי -שנולדו לאחר ביופסיה של טרום

 לזוגות נשאים של מחלות גנטיות PGD) 1:  לשתי קטגוריות עיקריותPGD -ניתן לחלק את ה

לזוגות שאחד מבני הזוג הינו נשא של טרנסלוקציה מאוזנת והנמצאים בסיכון ) 2 - מונוגניות ו

 PGDוההצדקה שבביצוע הליך , קיימת תמימות דעים לגבי היעילות. גבוה ללידת צאצא לוקה

  . בזוגות אלו

  

  

  

  

  

  



  

  כללי  . 2

  מטרה  ) 1

קווים . PGDוגדרו במטרה לקבוע רמת אמינות ודיוק גבוהים בביצוע קווים מנחים אלו ה

ויש , מנחים אלו קובעים אמות מידה מינימאליות לכל המרכזים העוסקים בתחום זה

 לתת PGD -לאפשר למרכזים העוסקים ב, עיקרו של מסמך זה. לעדכנם באופן תקופתי

  . שרות רפואי ברמה גבוהה

. PGD -י פעולה תקינים או להבטיח הצלחה בתהליך האין במסמך זה כדי לוודא תהליכ

בקביעת תהליך ודרכי פעולה על הקלינאי והמעבדה להפעיל שיקול דעת מקצועי בכל 

  PGDקוים מנחים אלו מבוססים על הנחיות לביצוע . PGD - אחד מהשלבים בתהליך ה 

סיה ואשר עובדו והותאמו לאוכלו, ]ראה פרק מסמכים ישימים[המקובלות בעולם 

  .בישראל

  

  עקרונות  ) 2

. פי קווים מנחים אלו- יאמצו ויפעלו עלPGD-מעבדות המבצעות בדיקות בתחום ה

 שאמות מידה מינימאליות של קוים מנחים אלו אינם מתקיימים PGD-מעבדה בתחום ה

  .לא תוכר על ידי משרד הבריאות, בה

  

    מסמכים ישימים  ) 3

 .252ו 'שנח ת' ס1996ו 'התשנ, חוק זכויות החולה .1

 2000- א'התשס, חוק מידע לגנטיקה .2

חוזר מינהל רפואה –קווים מנחים למעבדות לגנטיקה מולקולרית בישראל  .3

  2002 ינואר -04/2002

 – FISH איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל לעניין בדיקת - נייר עמדה .4

2005. 
  

5 . The PGD Int'l Society report- guidelines for good practice of 

PGD  )2004(  0 -434   -430) 4(      9com.rbmonline.www
6 . Gianaroli L, Plachot M., van Kooij R et al. (2000) ESHRE 

guidelines for good practice in IVF laboratories. Human 

Reproduction 15, 2241-2246
7 . Standards Guidelines: Clinical Genetics Laboratories, Published 

by the American College of Medical Genetics, The Laboratory 

Practice Committee (1994)
8 .  Promoting the safe and effective genetic testing in the United 



States, an NIH task force report, September 1997 (published on 

H1 –line final_TFGT/ELSI/gov.nih.nhgri.www
9 . Quality Guidelines and Standards for genetic laboratory's (1997)  

350 -:3425Journal of Human Genetics 

H2Karger/com.BioMedNet://http 

10 College of American Pathologists Reproductive Laboratory 

)  2004(Standards for accreditation . Accreditation Program

H3(html.rlap/accreditation_laboratory /docs/apps/org.cap.www 
11 The Interface between Medically Assisted Reproduction 

and Genetics: Technical, Social, Ethical and Legal issues. 

European Society of Human Genetics and ESHRE - Joint 

statement (Draft) June 5, 2005 – 4Hwww.eshg.org 

 

 

  הנוהל  ) 4

   באדם בישראלPGDקווים מנחים אלו יחולו על כל המעבדות המבצעות בדיקות 

  הגדרות  ) 5

  כללי  . א

בדיקה המתבססת על שיטות מולקולריות על  -בדיקה גנטית מולקולרית   . 1

לשם –מנת לבדוק שינויים מולדים או נרכשים של הגנום האנושי 

של תכונות אשר אבחנה וטיפול בחולה או לגילוי מצב של נשאות 

  .עלולות להיות קשורות במצב של מחלה

 שיטה מהירה -) PCR  -)  Polymerase Chain Reactionבדיקת   . 2

 ייחודיים של DNAובטוחה המאפשרת לייצר מספר רב של מקטעי 

תהליך זה דרוש כדי לקבל כמות מספקת של חומר לגנטיקה לשם . ים/גן

  . ביצוע בדיקה גנטית מולקולרית

, בשיטה זו -  )FISH – )Fluorescence in situ hybridizationדיקת ב  . 3

 ייחודיים המסומנים בגלאי פלורסצנטי עוברים היברידיזציה DNAרצפי 

  . DNA -עם אתרים זהים להם ב

, אנאפלואידיה(הבדיקה מאפשרת לזהות הפרעות במספר הכרומוזומים 

אבחון ). יםטרנסלוקציות ומיפוי גנים ייחודים לכרומוזומים שונ

 ונחשב לשיטה אמינה  שנה20 -  הוכנס לשימוש לפני כFISHבאמצעות 

כשיטת ACMG י " ואומצה עFDAי "השיטה מאושרת ע. ומקובלת

   .ל"הנהבחירה במקרים 

  . תוצרי ההפריה בטרם הושרשו ברחם-pre-embryos) (–עוברים -טרום  . 4    



  

  ביסוס משפטי  ) 6

  1994ד 'תיקון התשנ–) יותמעבדות רפוא(תקנות בריאות העם  .1

  1996 -ו 'חוק זכויות החולה התשנ .2

 252ו 'ח תשנ' ס1996ו 'התשנ, חוק זכויות החולה .3

 2000-א'התשס, חוק מידע לגנטיקה .4

 :ל משרד הבריאות'חוזרי מנכ .5

  ; IVF בחירת מין ילוד בתהליכי -17/03  )א

 מינוי ועדה ארצית לפי נוהל משרד הבריאות לברירת מין -21/05  )ב

  ;אבחון גנטי טרום השרשתיהילוד ב

  )גוף הנוהל(השיטה   . 3

  כללי  ) 1

היחידה להפריה תוך גופית ,  מחייבת שיתוף פעולה בין המכון לגנטיקהPGDתכנית 

המבצעת את האבחון בתאים , )או ציטוגנטיקה/מולקולרית ו( אבחנתית PGDומעבדת 

  . בקרת איכות גבוההמעודכן ותחת , הקשר בין הגופים הללו חייב להיות ברור. בודדים
  :הכוללים,  לאחריות של כל גוף בכל אחד משלבי התהליךסלפיכך יש להתייח

  ;יעוץ גנטי .1

 ;ייעוץ פריון .2

בדיקת היתכנות האבחנה על ידי אנליזה גנטית של תאים בודדים בבני משפחה  .3

 ;רלוונטיים

 ;העוברים-הפריה וגידול טרום, שאיבת ביציות, השראת ביוץ .4

 ;)polar bodyאו /בלסטומרים ו(ברים עו- ביופסיית טרום .5

 ;עוברים-אנליזה גנטית של טרום .6

 ;עוברים בריאים לרחם האישה- החזרת טרום .7

 ;עוברים עודפים  באם נמצאו ראויים להקפאה-הקפאת טרום .8

  .מעקב הריון ותוצאות לידה, אבחון טרום לידתי .9

  באחריות המכון לגנטיקה -  יעוץ גנטי  ) 2

  )לפי אמות המידה המובאות בנספח (PGDרפואית לביצוע בהליך זה תיבדק ההצדקה ה

 למחלה זו מבחינת היכולת להבדיל בתא PGDותיבדק ההיתכנות העקרונית של ביצוע 

, יתרונותיו, יינתן הסבר לגבי שלבי התהליך. תקינים -בודד בין הגנוטיפים התקינים לבלתי

לביצוע ) ת ומפורשת מראשהסכמה מדע(הזוגות יתנו את הסכמתם . חסרונותיו ומגבלותיו

 במחלות PGD- ל, למשל(התהליך על ידי חתימה על טפסי הסכמה אחידים וייחודיים 

). MCI -י ו"כדוגמת הטפסים הערוכים על ידי הר,  לטרנסלוקציותPGDמונוגניות או 

  עם מידע מפורט על הסיכונים הכרוכים , ההסכמה של הנבדקים צריך שתהיה ברורה

  



  

אודות - למשל(ת הטעות המקובלת והצפויה כמו גם המלצות מקובלות ועל מיד, בתהליך

 ). דרכי אבחון טרום לידתיות במקרה של הריון
  

  IVF- באחריות היחידה ל - ייעוץ פריון  ) 3

  נבדקים בעלי תגובה ירודה . בהליך זה ייבדק האם הזוג מתאים לעבור הפריה חוץ גופית

)poor responders (יינתן הסבר . יכויי ההצלחה הנמוכים בתהליךייודעו אודות מידת ס

יינתן הסבר על מידת . במיוחד בנבדקים ללא ליקויי פריון, על שלבי ההפריה החוץ גופית

יש להדגיש בפני אלה כי עליהם להשתמש באמצעי מניעה על . הסיכון המקובלת בתהליך

ים לחתום על על המטופל, בכל מקרה של אבחון מולקולרי. מנת להימנע מהריון עצמוני

גם בהעדר ליקויי , )ICSI(טופס הסכמה לטיפול בהפריה חוץ גופית עם מיקרומניפולציה 

  . פריון

  

בדיקת היתכנות על ידי אנליזה גנטית של תאים בודדים בבני משפחה   ) 4

 רלוונטיים
  .  האבחנתית והמכון לגנטיקהPGD-באחריות מעבדת ה

ץ לבצע בדיקה של כל הגנוטיפים  מומלPCR -במחלות מונוגניות המאובחנות ב

תאי חלל , לויקוציטים(בתאים בודדים ) נשא-בריא ולא, נשא, חולה(האפשריים במשפחה 

ורק לאחר ,  תאים מכל גנוטיפ10 יבוצע לאחר שנבדקו לפחות PGD). 'וכו, תאי זרע, הפה

 allele dropושיעור , 95%שהושגה מידת דיוק גבוהה המתבטאת בשיעור הגברה של מעל 

out (ADO)מומלץ לבסס את האבחנה על שימוש .  לכל אתר שנבדק10% - הנמוך מ

או באמצעים אחרים שיאמתו /ו, בסמנים פולימורפיים הנמצאים סמוך לאתר המוטציה

  .את האבחנה במספר דרכים שונות ובלתי תלויות

יש , יותבמיוחד באבחון טרנסלוקציות ייחוד, FISH -לצורך אבחון ליקויים כרומוזומיים ב

ניתן להשתמש בגלאים מסחריים או גלאים . להעמיד מערכת אבחון עבור כל משפחה

יש לבדוק את הגלאים על תאים יחידים כדי להעריך את מידת . שפותחו במעבדה

יש לוודא שהגלאים . במיוחד במקרה של גלאים שיוצרו במעבדה, האפקטיביות שלהם

הכיר את תנאי ההיברידיזציה ויש ל, מזהים באינטרפזות את הטרנסלוקציות

שילוב הגלאים הנכון צריך להיות מאושר על תאים . ולא בתאים בודדים, בבלסטומרים

כדי לוודא את .  מאוזן במשפחה- גם של פרט בלתי, ובמידת הקיים, בודדים של  נשא

]. Munné et al., 2000; Gianaroli et al., 2002[מידת היכולת לאתר מצב בלתי מאוזן 

  .  מהתאים הבודדים שייבדקו95% תזהה נכונה לפחות FISH - אוף לכך שבדיקת היש לש



  

באחריות  - עוברים -הפריה וגידול טרום, שאיבת ביציות, השראת ביוץ  ) 5

 היחידה להפריה חוץ גופית
יש לשאוף להתאים לאישה את פרוטוקול השראת הביוץ שיניב מספר ביציות מספיק 

.  אך ללא סיכון מוגבר לגירוי יתר שחלתי מאידך גיסא, מחד גיסאPGDלצורך ביצוע 

באבחון . אין הגבלות על דרכי החדרת הזרע, FISH באמצעות PGDבמקרה של 

 ממקור DNA- כדי למנוע קונטמינציה בICSI יש לבצע הפריה בטכניקת PCRבאמצעות 

ת יש צורך לקלף את תאי הקומולוס העוטפים את הביצי, בשל אותה סיבה. תאי הזרע

גידול העוברים החל .  ממקור אימהיDNA-ביסודיות על מנת להימנע מקונטמינציה ב

  .משלב הביופסיה יעשה לכל עובר בנפרד ותוך מתן זיהוי חד ערכי לכל עובר

  

באחריות היחידה  - )PBאו /בלסטומרים ו(עוברים -ביופסיית טרום  ) 6

  להפריה חוץ גופית

  :רות של תאים ניתן להשתמש במספר מקוPGDלצורך   . 1

  .  תאים6-8בשלב של ,  להפריה3 עוברים ביום -בלסטומרים מטרום .1

   – תאים 7 ≥עובר -במידה ובטרום. ניתן  להוציא תא אחד או שניים

  .  תאים2מומלץ לדגום 

הראשון והשני שנלקחו ביום ) polar bodies ) PBגופיפים הקוטביים .2

- ניתן לסלק אתה,  לשם אנאיאופלואידיהPGD -ב.  להפריה1או / ו0

PBלעומת במקרה של , במקביל,  מהזיגוטה הפרונוקליאריתPGD   

   PB - על הPGD. יש לסלקם האחד אחרי השני, למחלות מונוגניות

  . מאפשר רק אבחנה של הגנוטיפ הנקבי, בלבד

  האפליקציה . תאי הטרופואקטודרם מעובר בשלב הבלסטוציסט .3

  קיים מעט מידע ל  הינה חדשנית ו"הקלינית של הטכניקה הנ

 .אודותיה

באנליזה הגנטית ניתן להתבסס על מידע המתקבל משילוב של כל אחד 

 וגם בבדיקת PBניתן להשתמש בשילוב בדגימת . ל"ממקורות התאים הנ

למשל כאשר יש צורך באבחון כפול של ליקויים , בלסטומרים

  .כרומוזומיים ושל מחלה מונוגנית

  : תהליך הביופסיה  . 2

 יכולה להתבצע באמצעים מכניים עם מחט זכוכית zona pellucida-פתיחת ה

)(PZD , באמצעים כימיים עם תמיסתacid tyrodesאו על ידי שימוש בלייזר  .

עובר בכלי נפרד מסומן על מנת -לאחר ביצוע הביופסיה יש לגדל כל טרום

 ערכי בינו לבין התוצאות של האנליזה של התאים שהוצאו - לאפשר קשר חד

  .  אנשים2יאומת על ידי , סימון התאים והעוברים מהם הוצאו. ממנו



  

התאים הבודדים . מומלץ כי התאים יועברו עוד באותו היום לביצוע הבדיקה

  . יועברו לצורך אנליזה גנטית למעבדה האבחנתית

  

  : העברת התאים למעבדה האבחנתית  . 3

פ למבחנות  התאים יועברו תחת הסתכלות במיקרוסקוPCR -לצורך אבחון ב

  .כדרישת המעבדה, מסומנות עם בופר מתאים

 התאים ישוטחו על גבי זכוכית נושאית עם מיפוי המסמן FISH-לצורך אבחון ב

  .העובר ממנו נלקח- את מיקומו של כל תא מטרום

  

  עוברים -אנליזה גנטית של הטרום  ) 7

  : מוכרות כיום שתי טכניקות כלליות לשם אבחון טרום השרשה

1 .  PCR – אפשרי גם לקביעת מין העובר ולסקר ( לשם אבחון מחלות מונוגניות  

  ). אנאופלואידיה

2 .  FISH – קביעת מין , )טרנסלוקציות( לאיתור ליקויים כרומוזומיים כגון שינויים מבניים

  ). אנאיאופלואידיה(ולזיהוי שינויים מספריים , העובר במחלות הנמצאות בתאחיזה למין

  

באחריות המכון לגנטיקה באמצעות  -: PCRונוגניות בשיטת אבחון מחלות מ  . 1

    . מולקולריתPGDמעבדת 

מומלץ להשתמש באבחון בסמנים פולימורפים . יש להעמיד מערכת אבחון עבור כל משפחה

 בלסטומרים מכל 2מומלץ לדגום . בנוסף לאבחון המוטציה הידועה, אינפורמטיביים במשפחה

במיוחד באבחון של מחלות ,  תאים בעת הדגימה7פחות עובר בתנאי שהוא מכיל ל-טרום

   מוטציות שונות2דומיננטיות או במחלות רצסיביות הנגרמות על ידי 

(ESHRE PGD consortium, 2004) .  

  

  :PCR -שלבי אבחון ב

יש לאמת תחילה את ההיתכנות של האבחנה על ידי זיהוי המוטציות בתאים בודדים , כאמור לעיל

  . כן מציאת סמנים פולימורפיים אינפורמטיביים במשפחהו, של בני הזוג

 (nested PCR) בשני שלבים PCRראקציית , שלבי התהליך כוללים ליזיס של התא, באופן עקרוני

וזיהוי המוטציות והפלוטיפ תוך שימוש בסמנים , (multiplex PCR)תוך שימוש במספר תחלים 

   .פולימורפיים

  

  :ביקורות

השתמש בסטנדרטים המקובלים עם שימוש בביקורות מתאימות על פי בתהליך האבחון יש ל

  קביעת דרישות מינימום  לESHRE PGD Consortiumהקווים המנחים של 



]Rechitsky., 2001; Sermon 2002, Int'l Society, 2004 .[ מומלץ בכל אנליזה לבדוק במקביל

  : תאים בודדים שיהוו ביקורות חיוביות ושליליות מתאימות

  . של כל פרט רלוונטי) פיברובלסטים, לויקוציטים, תאי חלל הפה( תאים בודדים 5פחות ל •

 נשא ובריא,  תאים בודדים של חולה5 דגימה של לפחות - במחלות רצסיביות  •

  , ובריא,  תאים בודדים של חולה5 דגימה לפחות -במחלות דומיננטיות  •

  דגימות בופר שטיפה •

 . ה של מבצע הבדיקה דגימ-בבדיקת סמנים פולימורפיים  •
  :אמינות התהליך

 95%-יש לוודא יעילות הגברה שאיננה נמוכה מ •

   10% - צריך להיות נמוך מAllele Drop Out (ADO) - שיעור ה •

  . 5% - חיצוני צריך להיות נמוך מDNAשיעור הקונטמינציה של  •

  .  וקונטמינציהADOשימוש בסמנים פולימורפיים יאפשר גילוי  •

  :אישור התוצאות

האבחנה של כל טרום עובר תקבע לאחר שאושרה באופן זהה ובלתי תלוי על ידי שני עובדי 

  , אנליזה זהה בשני תאים: מומלץ להגיע לאבחנה על סמך שני נתונים בלתי תלויים לפחות. מעבדה

תוצאות האנליזה הסופיות של כל ). 'וכו, אימות התוצאות על ידי שימוש בסמנים פולימורפיים

  . רים יתועדו בכתבעוב-הטרום

  

באחריות המכון לגנטיקה  -  FISHאבחון ליקויים כרומוזומיים באמצעות   . 2

   לציטוגנטיקהPGDבאמצעות מעבדת 

ניתן להשתמש בגלאים מסחריים או גלאים שפותחו . יש להעמיד מערכת אבחון עבור כל משפחה

במיוחד , פקטיביות שלהםיש לבדוק את הגלאים על תא יחיד כדי להעריך את מידת הא. במעבדה

 95% תזהה נכונה לפחות FISH -יש לשאוף לכך ש בדיקת ה. במקרה של גלאים שיוצרו במעבדה

  שילוב הגלאים הנכון צריך להיות ,  לשם זיהוי טרנסלוקציותPGD - ב. מהתאים הבודדים שייבדקו

  

כדי לוודא .  פחהמאוזן במש-גם של פרט בלתי, ובמידת הקיים, מאושר על תאים בודדים של  נשא

  ].Munné et al., 2000; Gianaroli et al., 2002[את מידת היכולת לאתר מצב בלתי מאוזן 

  

  :FISH - שלבי אבחון  ב

על פי פרוטוקולים , בשלב ראשון יש לבצע פיקסציה של התא שנדגם על גבי זכוכית נושאת

 מפה המתעדת את מיקום מומלץ לסמן את מיקום התאים על גבי הזכוכית וכן לשרטט. מקובלים

  .התאים

ניתן לבצע שטיפה להסרת . בשלב שני מבצעים היברידיזציה עם גלאים ייחודיים לצורך האבחנה

  . ולבצע בדיקה עם סדרת גלאים נוספת באותו תא, הגלאים שנבדקו בשלב הראשון

  . FISH -יש לתעד בצילום את תוצאות האנליזה ב



  

  :אימות התוצאות

יש להשוות את התוצאות ולקבל החלטה אחת .  עובדים בלתי תלויים2 ידי התוצאות יאומתו על

-יש לקבוע קריטריונים לאנאליזה של הסיגנאלים של בדיקת ה, במידה ואין אחידות בתוצאה

FISH) Munné et al., 1998 Magli et al., 2001 .(עוברים -תוצאות האנליזה של כל הטרום

  .יתועדו בכתב

  

  :עוברים שלא הוחזרו-בדיקה חוזרת של טרום

י אנליזה ' עPGD  -החזרה או הקפאה מוצע לאשר את תוצאות ה-עוברים שאינם בני-בטרום

חוזרת על מנת לוודא את מידת היעילות של טכניקת הבדיקה וכדי להעריך את מידת השגיאה 

  .יחיד-שבבדיקת תא

  

מכון  והIVFבאחריות יחידת  - עוברים בריאים לרחם האישה-החזרת טרום  ) 8

   PGD -לגנטיקה באמצעות מעבדת ה

 תקבל מהמעבדה המולקולרית או הציטוגנטית תוצאה כתובה של האנליזה של כל IVF-מעבדת ה

גם במקרה שלא , לפני ההחזרה יש ליידע את הנבדקים על תוצאות האבחון. עובר שנבדק-טרום

   2המוחזרים על ידי עוברים - בטרם ההחזרה יש לאמת את הטרום. עוברים להחזרה-נמצאו טרום

עוברים שלא - אין להחזיר טרום. IVF -החזרת העוברים תיעשה כמקובל ביחידת ה. עובדי מעבדה

. בתהליך ההסכמה מדעת, אלא אם בני הזוג ביקשו זאת במפורש, עברו ביופסיה או שלא אובחנו

שלא עברו עוברים - יש לוודא כי בני הזוג הבינו את משמעות פעולת החזרת טרום, במקרה שכזה

עוברים -כמו כן יש לוודא בתהליך ההסכמה מדעת כי בני הזוג הבינו שאפשר ויוחזרו טרום. אבחנה

הינם נשאים למוטציה , קרי, מולקולרית נמצאה זהה לזו של הוריהם הבריאים-שבדיקתם הגנטית

 -וכתנאי להתחלת הליך ה, יש לקבל את הסכמת בני הזוג לעובדה זו בכתב מראש. של המחלה

PGD .  

  

  IVFבאחריות יחידת  - עוברים עודפים-הקפאת טרום  ) 9

 1/2/3ניתן להקפיא חלק מהם ביום ,  עוברים- במחזור טיפול בו הושג מספר גבוה של טרום

ניתן יהיה , במידה והאישה לא הרתה במחזור הנוכחי. להתפתחות בטרם נערכה בם אבחנה

יופסיה ואבחון טרום השרשה במחזורים  לבצע בם ב- ובמידה ויתפתחו , להפשיר עוברים אלו

 יוקפאו -ואשר איכותם מאפשרת זו , אשר לא הוחזרו, עוברים שאובחנו כתקינים- טרום. עתידיים

  ).  שבנדוןIVF' ראה מסמך קווים מנחים ליח(כמקובל ,  חדשIVFלצורך החזרה לפני ביצוע מחזור 

  

  מעקב הריון ותוצאות לידה, אבחון טרום לידתי  ) 10

  .באחריות המכון לגנטיקה -   ן טרום לידתיאבחו

חובה ,  את האבחנה בעובר100% אינו יכול להבטיח בוודאות של PGDבשל העובדה כי 

 - בתהליך ההסכמה מדעת ל. PGD-להמליץ על אבחון טרום לידתי לאימות תוצאות ה



PGDנה יש לוודא כי בני הזוג הבינו את החיוניות של אבחון טרום לידתי לאימות האבח .

  . ובטרם יוחל בהליך, מראש, בכתב, יש לקבל את הסכמת בני הזוג לפעולה זו

  

יש ליידע את בני הזוג שוב על ,  הסכמת ההורים לביצוע בדיקות אלו- במקרים של אי

הרשמי לכך בתהליך ולקבל את אישורם , ומגבלותיה, PGD-מידת הרגישות של בדיקת ה

  .  ההסכמה מדעת

 
  :ידהמעקב הריון ותוצאות ל

מעקב הריון הינו ציר מרכזי בהערכת ,  לכן.PGD-לידת צאצאים בריאים הנה המטרה של תכנית ה

  :יש לבחון את המשתנים הבאים. היעילות של השיטה

 העוברים לאחר - מאפשרים לקבל מידע על מידת החיוניות של טרום-שיעורי ההשרשה  •

 . הביופסיה

 מאפשרים לקבל מידע על שיעור -  take-home baby - שיעור ההריונות ושיעור ה •

 . ההצלחה של השיטה והכדאיות שלה למטופלים

שיעור ההפלות ובמיוחד אנליזה של חומר מהפלות יסייע לקבוע את מידת ההתאמה עם  •

 . PGD -תוצאות בדיקת ה

 מאפשר זיהוי של טעויות באבחנה וכן זיהוי מומים –מעקב ורישום מרכזי של הילודים  •

מעקב נרחב חשוב בעיקר כדי לאתר . היות כרוכים בתהליך הביופסיהמלידה העשויים ל

  . טווח הנגרמים כתוצאה מהפולשנות של הטכניקה- אפקטים ארוכי

  

   אבחנתית PGDנוהלים מחייבים למעבדת   . 4

קוים מנחים למעבדות לגנטיקה מולקולרית " יפעלו על פי נוהל  PGD -מעבדות שיעסקו ב

עקרונות לאימוץ , הכרה ומבחני ובדיקות טיב,  להסמכת עובדיםבכל הנוגע, "2000 -בישראל

, רשומות, סודיות רפואית, קריטריונים ובדיקות גנטיות חדשות למעבדות מוכרות, שיטות חדשות

  . מכשירים ונוהלי העבודה, הספקה, מתקנים, ציוד, דוחות

  

  :בנוסף יש לקיים את התנאים הבאים  ) 1

  :דרישות למקום ולציוד  . א

" נקי- סופר" הראשוניות בחדר PCR-ל סכנת הקונטמינציה יש להכין את ריאקציות הבש

ראש , בלבוש הכולל חלוק נקי כיסוי נעליים, שהכניסה אליו מוגבלת לצוות מורשה בלבד

יש להימנע מכל וכל . הציוד בחדר זה ייעודי לראקציות של תאים בודדים בלבד. 'וכו

  .  ראשוניPCRלהגברה של תוצרי , נומי גDNAמשימוש במכשירים אלו להגברת 

  . גנומיDNA לPCRיש לשאוף שחדר זה יהיה מרוחק מאזורי מעבדה אחרים בם מבוצע 

  :יכלול " נקי-הסופר"החדר 

  ). דלתות או דלת ווילון אטום2מערכת של (כניסה כפולה לחדר  .1



 . והמאפשרת לחץ אויר חיובי בחדר,  מערכת מיזוג הכוללת מסננים מתאימים .2

 .PVCרצפת   .3

 3X4 m – חופה נקיה  .4

5.  Hoodבעל זרימת אויר מסונן מתאימה ,  ביולוגי 

  צנטריפוגת שולחן  .6

 פריזר / מקרר .7

  ייעודיPCR מכשיר  .8

  מערכת פיפטורים  .9

  ציוד סטנדרטי וכלי מעבדה נפרדים  + מאזניים  .10

  

  בקרת ואבטחת איכות  . ב

  .  חייבות בניטור באופן קבועPGDתוצאות של 

  :תיש לבדוק א •

  עוברים שניזוקו במהלך הביופסיה-שיעור הטרום •

  עוברים בם לא ניתן היה להגיע לאבחנה -שיעור הטרום •

  שיעור אבחנות כוזבות על פי בדיקה חוזרת של עוברים של הוחזרו  •

 שיעור אבחנות כוזבות על פי אבחון טרום לידתי או לאחר הלידה  •

  שיעור ההשרשה •

  שיעור ההפלות •

  ייםשיעור ההריונות הקלינ •

  לידות חי •

  )זהים–לא /תאומים זהים(שיעור ההריונות מרובי עוברים  •

 וישלחו דיווחים ESHRE PGD consortium -  יירשמו לPGDמומלץ כי יחידות 

  .ל"הכוללים את כל הנתונים הנ, תקופתיים

  

  פרספקטיבה עתידית  . 5

 לשפר את  הוכנסו בשנים האחרונות כדיPGDטכניקות חדשניות ואפליקציות לביצוע של 

  :PGD-טכניקת ה

a. Metaphase conversion for second polar body and blastomeres 

b. Spectral imaging (SKY) 

c. Chip technology CGH-Comparative genomic hybridization. 
  

אבל יש צורך במידע נוסף לפני שניתן יהיה להשתמש , מידע רב קיים מפרסומים מוקדמים

  .הללו כחלק מסטנדרט הברור הקליניבטכניקות 
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  נספח

  PGDאמות מידה לבדיקות 
   Iקטגוריה 

). סיסטיק פיברוזיס,  שבירX, זקס-לדוגמא טיי(מחלות גנטיות חמורות המופיעות בגיל צעיר 

עם סיכויי הישנות , בקטגוריה זו נכללות כל המחלות המונוגניות החמורות המופיעות בגיל צעיר

זכר  במקרה של עובר ממין 50%ועד ) אוטוזומי דומיננטי (50%, )אוטוזומי רצסיבי  (25%של 

  10%או בחדירות שאינה מלאה עם סף סיכון של , בצורות תורשה אחרות. במחלה האחוזה למין

   . להישנות המחלה בצאצאים נוספים

  IIקטגוריה 

בבני זוג שאחד מהם נשא של ליקויים כרומוזומים מאוזנים כגון טרנסלוקציות או אינברסיות 

  .העלולות לגרום לתחלואה או תמותה בצאצאים

   III קטגוריה

 לאחר דבמקרה כזה הצאצא הבריא שייוול. אבחון כפול של מחלה מונוגנית והתאמת רקמות

PGDיוכל לשמש גם תורם מוח עצם לאחאים לוקים במחלה .  

ל עונות לקריטריונים הרפואיים והאתיים המקובלים כיום בארץ ובעולם " הקטגוריות הנ3

  .ת רפואיות מוחלטות ויש לראות בהן אינדיקציו, לידתיות- לבדיקות טרום

- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- ---  

  הערה

מבוסס על קריטריונים  לידתיות לאבחון מחלות גנטיות -היות והבסיס לביצוען של בדיקות טרום

 אמור להיות מבוסס PGD-ביצוע אבחון זהה תוך שימוש בטכנולוגיית ה, מקובלים ומוכרים היטב

ל אלא על פי הקריטריונים 'אין להשתמש בטכנולוגיה הנ, לכן. רםעל קריטריונים זהים בעיק

  . אין להשתמש בה למטרות שאינן רפואיות כגון איתור תכונות, ולמען הסר ספק, שנקבעו

,  לידתיות–במידה וקיימות מחלות גנטיות שאינן עונות לקריטריונים המקובלים לבדיקות טרום 

  :נים שלעל פי הקריטריו, יש לדון בהן אחת לאחת

  מידת הסיכון להתפתחות , מידת הסיכון להישנותה, יעילות הטיפול בה, חומרת המחלה*  

  או גיל הופעה  ) כגון חדירות מופחתת(    בעיות רפואיות גם בנוכחות גנוטיפ בלתי תקין 

  .    משוער של המחלה

  ת כדוגמת מחל, המופיעות מאוחר בחיים,  עבור מחלות חמורותPGD-האפשרות ל*  

  ,  או כגון גנוטיפים המעלים באופן ניכר את הפרהדיספוזיציה למחלות סרטן,    הנטינגטון

  והועדה הלאומית לניסויים , י המועצה הלאומית לביואתיקה'   נמצאת כעת בבדיקה ע

  והמצורף בזה יותאם בעתיד בהתאם , PGD–נספח אמות המידה ל . אדם-   רפואיים בבני

  ועדות אלו ידונו מעת לעת בהיבטים הביואתיים של הכללת . לו   להחלטות הועדות הל

  .     אמות מידה נוספות

  איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל יבחן מפעם לפעם את הקריטריונים , בהתאם*    

  ויוציא ניירות עמדה מתאימים או יתקן  ,      נוכח ההתפתחויות המדעיות בתחום זה

  .ת עמדה קודמים     הנחיות שפורסמו בניירו


	ADP808.tmp
	10
	2)  יעוץ גנטי  - באחריות המכון לגנטיקה
	2.  תהליך הביופסיה: 
	7)  אנליזה גנטית של הטרום-עוברים 
	א.  דרישות למקום ולציוד:








