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 עדי מורנו: תרגום לעברית

 

 הקדמה

דוגמא אחת . בגופן של נשים בידי אחרים למטרות רווח נעשה שימוש מגוון , באופן היסטורי

. לנשים היסטוריה ארוכה וטראגית היא האספקה הנלהבת מדי של הורמונים סינתטיים בעלת

כטיפול ולא , Diethylstilbestrol(DES), הורמון הסינתטי הראשוןהוגדר השימוש ב לדוגמהכך 

 עד, וסתי כטיפול לנשים במשך עשורים-יחד עם תחליפי הורמון פוסטנרשם ו, ניסויכ

עדכנית  דוגמה. סוף סוף והשימוש בהם הופסקשתופעות הלוואי הקטלניות שלהם תועדו 

" לתרום" המוכנות כלכלי לתלמידות מכללותתמריץ  הבטחתלשימוש לרעה בהורמונים כוללת 

פנייה מחוכמת לרגשות תוך , את הביציות שלהן בתמורה לתשלום של אלפי דולרים

יזמי ביוטכנולוגיה למרפאות פריון  במציאות העכשווית חוברים. האלטרואיסטים שלהן

ת אנושיות גמטו של דוחפים להפיכתן, וכך , בתקווה להשיג ביציות עבור מחקר בשיבוט

לכך כי  ת וגורמותהשגיאה ההיסטוריהאם אנו חוזרות על . למחצב טבעי נחשק עוד יותר

הפגיעה משימוש לרעה בהורמונים צריכה להגיע למימדי מגיפה לפני שהנזק שהם גורמים 

 ?יוכר באופן רשמי

 במאמר זה אביא סקירה קצרה של הסיכונים הידועים לטווח קצר והסיכונים הפחות מובנים

משמעות  להחדיראתאר מקצת מהמאמצים שנעשו על מנת . לטווח ארוך של תרומת ביציות

. אשר באמצעותו מוצדק המסחר המתרחב הזה ,"הסכמה מדעת"הנוכחי של  החלול טקסל

 .אנושיותאסיים את הדיון על ידי סקירת מקצת ההשלכות של מסחר מתרחב זה בביציות 

 

 מקצת מהנפגעות

$ 01,111שהבטיחה , ודעה במגזין של אוניברסיטת סטנפורדקאלה פפדמוס ענתה למ

בהנחה שמצאה את דרכה . 1011iשל מעל  (SAT)התאמה לבחורה גבוהה ואתלטית עם ציון 

אחרי מספר . היא ענתה למודעה והתקבלה, מההלוואות הסטודנטיאליות שלקחה חלקלשלם 

 ות ביציות שאינו מאושר הורמון מקובל עבור תרומ - Lupronהתרופה ימים בלבד בהשפעת 

 

 :  Gene Watch ,Dangerous HarvestBeason, D. (2011) : מאמר פורסם במקור בכתב העתה* 

tch/GeneWatchPage.aspx?pageId=31http://www.councilforresponsiblegenetics.org/genewa
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אחרי , היום. היא סבלה משבץ חמור, למטרה זו(  FDA-ה)על ידי מנהל המזון והתרופות 

וחוסר יכולות , נכות, אבל עדיין סובלת מנזק מוחי, היא משקמת את חייה, טיפול מתמשך

 .בלבד$ 001מכיוון שהיא לא יכלה לתרום ביציות היא קיבלה . להרות

 

תה תלמידה לתארים יהי, "eggsploitation"שמופיעה בסרט הדוקומנטרי . נדרה אקסאלכס

מתקדמים שנזקקה לכסף על מנת לשלם את הוצאותיה בזמן שהיא מסיימת את כתיבת 

וחשבה שהשלימה בהצלחה את $, 3,111היא שמחה לקבל . שלה בביולוגיה עבודת הגמר

שמונה או תשעה ימים  ,הבית של חברוטטה בכאבים על רצפת העד שהתמ, תהליך התרומה

לאחר שהצוות במרפאת הפריון בה הביציות שלה הוסרו התעלמו  .הביציות שאיבתלאחר 

היא אושפזה לבסוף עם דימום , "תופעות נורמליות"מהתלונות שלה באופן חוזר ונשנה כ

חילת בת, חמש שנים לאחר מכן. פנימי והגיעה לחדר מיון בדיוק בזמן כדי להציל את חייה

 היא אובחנה בסרטן השד בשלב , ללא כל היסטוריה רפואית של המחלה, שלה 31-שנות ה

2-B.  

 

במספר תורמות ביציות  ומוות כתוצאה מסרטן במערכת הפריון וסוגי סרטן אחרים תועדמקרי 

לשעבר ובקרב נשים רבות שטופלו הלכה למעשה באותה פרוצדורה של גירוי השחלות 

 ,ראו לדוגמה את הסטודנטית מסטנפורד. מהכנת להפריה חוץ גופית ושאיבת ביציות כחלק

אשר חלתה בסרטן קטלני במעי הגס זמן קצר לאחר השאיבה השלישית של , סיקה ווינג'ג

עברה בדיקות גנטיות ששללו , ניפר שניידר'ג, אמא הרופאה. 32ומתה בגיל , ביציות מגופה

החלה לקרוא  ניפר'ג, דע זה ומחקר נוסףבהתבסס על מי. כל אפשרות לנטייה גנטית למחלה

תיגר כנגד הסטנדרטים הנוכחיים של הסכמה מדעת והחלה לפעול למען מחקרים עתידיים 

 .iiמהימנים יותר בנושא תרומת ביציות

 

איננו יכולים להיות בטוחים שסרטן . איש אינו יודע? הן נפוצות באיזו מידה טרגדיות שכאלה

אנחנו גם לא . קשורים לגירוי שחלות קודם לכך, ווינג חלתה בוסיקה 'כגון זה שג, בגיל צעיר

בשל ההפרעה הרדיקלית למערכת  תנגרמהופעת סרטן כזה יכולים להיות בטוחים ש

איש אינו מנהל מעקב אחר היות ו –ההורמונאלית כפי שמתרחש בשאיבת ביציות סטנדרטית 

מה שכן ניתן לדעת הוא כי  .מצבן הרפואי של תורמות ביציות לאחר שהן עזבו את המרפאה

 מכירה בסיכונים המשמעותיים בספרות ( ASRM)האגודה האמריקאית לרפואת פריון 
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נחשפות "ועדת האתיקה של האגודה מצהירה כי תורמות . המקצועית שהיא מפרסמת

" לסיכונים של תחלואה וסיכונים נדירים למוות כתוצאה מגירוי שחלות מבוקר ושאיבת ביציות

, להגביר את הסיכונים הרפואיים העתידיים לנשים ותפריון עשוי תרופותפשרי כי זה א"וכי 

אנו יודעות גם כי מספר לא ידוע של נשים מתו במהלך פיתוח  .iii"כולל הסיכון לפריון מוגבל

למקרים  המגביל את מספר המיתות באופןנו כעוד שכתוצאה מכך, ivתהליכים אלהויישום 

 .אף אחד לא סופר, אשר כאמור מקרי מוות. נדירים

 

 ?כמה פולשני התהליך הזהעד 

לרפואה הלאומי פנה אל המכון ( CIRM)המכון הקליפורני לרפואה מתחדשת , 2112בשנת 

(IOM )הערכת ", דוח הכנס. בבקשה לערוך כנס שיספק מידע על בטיחות תרומת ביציות

ל מחקרים בקרב מתבסס ע, "הסיכון הרפואי הנלווה לתרומת ביציות עבור מחקר תאי גזע

ומתאר את , נשים שעברו גירוי שחלות עבור שאיבת ביציות לצרכי הפריון האישיים שלהם

 :התהליך באופן הבא

על מנת לגרות את התפתחות ( gonadotropins)האישה מזריקה לעצמה הורמונים 

המיועד למנוע את ( GnRH)בתוספת להורמון משחרר גונדרופין , הזקיקים בשחלות

בידי אשר יכול היה לעודד ביוץ לפני שאיבת הביציות , LHורמלית בהורמון העלייה הנ

 chorionic gonadropin (hGCיקה לעצמה הורמון מזרהאשה לאחר מכן ... הרופא

כאשר הביציות מוכנות האישה . על מנת להשפיע על בשלות הביציות, (LH -הדומה ל

מתמר " לאחריה, ידיתור-רקה תוךבו היא מורדמת באמצעות הז, מובאת לניתוח

תוך פיעה ממחט חלולה מו. מוחדר אל הוגינה שלה (vaginal probe" )נרתיקי

בה באמצעות , מגיעה אל הקיר האחורי של הוגינה ולתוך השחלה, המתמר

 . vקולית הביציות נאספות-טכנולוגיה על

 

 ?מהם הסיכונים לטווח קצר

 נושאים , ותהליך השאיבה עצמו, נטילת תרופות מרובות בתהליך הכנת הביציות לשאיבה

, הכוללים סיכונים הנובעים משימוש בהרדמה, בחובם מגוון סיכונים פיסיים ופסיכולוגיים

 תופעת הלוואי הנפוצה ביותר המקושרת . וסיבוכים כתוצאה מהניתוח כגון זיהום ודימום
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(. Ovarian Hyperstimulation Syndrome OHSS)לתרומת ביציות היא גירוי יתר של השחלות 

, קוצר נשימה, הצטברות נוזלים בחלל הבטן, כאבים, הקאות/תופעה זו עשויה לכלול בחילות

ושל איברים )מצוקה ריאתית חמורה וכשל של הכליות , ובמקרים חמורים יותר קרישי דם

 .vi (נוספים

 

 טיפולי פריון ומעריכים אתמצטט שלושה מחקרים שנערכו בקרב נשים שעברו  IOM -דוח ה

הדוח מכיר בכך כי , ובאותו הזמן. viiאחוז 0.0-ל 2.1הסיכון לגירוי יתר של השחלות כנע בין 

וכי הגדרת תופעה זו  viii"מוצלחיםות אינם הנתונים הנוגעים להופעת גירוי יתר של השחל"

  .ixהקלים יותר שלה מופעיםאת המהסטטיסטיקה שונתה באופן שהשמיט 

 

, תורמות ביציות לשעבר  100בקרב  ,ן תעשיית הפריוןח שנערך ללא מימו"דוגילה , לאחרונה

נזקקו  11.2%וכי , ((OHSS דיווחו על מידה כלשהי של גירוי יתר שחלתי 31%-כי יותר מ

-באופן שגילה אי, xאו דיקור חלל הבטן על מנת לנקז נוזלים שהצטברו בתוכו/לאשפוז ו

יה לבין הסיכונים המתגלים התאמה מובהקת בין הערכת הסיכונים המדווחים על ידי התעשי

 .על ידי חוקרים עצמאיים

 

 ?מהם הסיכונים לטווח הארוך

למען בריאות נשים הם  ות/אבל מעוררי דאגה גדולה יותר בקרב פעילים, פחות מובנים

מבטל  IOM -ח ה"דו. ובמיוחד סוגי סרטן המופיעים באברי רבייה, הסיכונים לטווח ארוך

אבל , רירית הרחם והשחלות שנמצאו במספר מחקרים, דעדויות לסיכון מוגבר לסרטן הש

ח מכיר גם בכך שמחקרים שלא מצאו עלייה בסיכון "הדו. מביע דאגה באשר לסרטן הרחם

 .xiלסרטן עשויים להיות בעייתיים בשל העדר תקופת זמן מספקת

 

לגבי גירוי השחלות היא " אחת העובדות המפתיעות ביותר"מסתיים בהסקה כי  IOM -דוח ה

 :עד כמה מעט ידוע על ההשפעות ארוכות הטווח של תהליך זה לבריאותן של נשים

השנה  21ב במהלך "למרות שיותר ממיליון מחזורי הפריה חוץ גופית בוצעו בארה

.. אין כל מעקב אחר בריאותן של הנשים אשר לקחו בכך חלק ... האחרונות

כך , ותוצאות הבדיקה, מספר הנחקרות, מחקרים מגוונים באופן תכנון במחקר[ה]

 .xiiשבלתי ניתן להסיק מהן מסקנות עקביות
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דאגות באשר לעלייה בסיכוי  ממשיכות להצטבר ,IOM-בארבע השנים שחלפו מאז ועידת ה

לואיז ברינטון מהמכון . ר"דבריה של דאלה הם . לסרטן כסוג של תופעת לוואי ארוכת טווח

 :הלאומי לחקר הסרטן

אשר לרוב , ת ארוכות הטווח של טכנולוגיות פריוןמעט תשומת לב הופנתה להשפעו

נושאות בחובן חשיפה מוגברת לגונאדוטרופינים בריכוזים גבוהים בהרבה מאלה 

מאחר שהפריות מבחנה נעשו נפוצות רק ... שנשים נחשפו אליהם בתקופות קודמות 

 ייתכן שיידרש זמן מה עד שמחקרי תחלואה יוכלו לצבור, בשני העשורים האחרונים

 .xiiiאת זמן המעקב הנדרש על מנת להתמודד כראוי עם ההשפעות ארוכות הטווח

 :היא מציינת גם

על אף שעיקר תשומת הלב הופנתה כלפי ההשפעות של תרופות פריון על הסיכונים 

מחקר עדכני יותר תומך בקריאה לתשומת לב מוגברת גם לסרטן , לסרטן השחלות

 שחלתי-גירוידי ההכרה שתרופות הצורך לכך נתמך על י. השד ורירית הרחם

(ovarian stimulation) שינויים אשר קושרו , את ריכוזי האסטרוגן והפרוגסטין ותמגביר

 לבוא סרטן השד עשוי טיפולים אלה לקשר בין , ךכבנוסף ל. עם שני סוגי הסרטן הללו

סיכון מוגבר בקרב אמהות אשר נחשפו  המצביעים עלממצאים במתאם עם ה

 .xivבמהלך ההיריון diethylstilbestrolלהורמון 

 

כלל תורמות ביציות מיועדות , DES -שחלות לאסון ההגירוי את תהליכי בעוד ברינטון מקשרת 

לפני חלפו כשלושה עשורים של חשיפה להורמון הסינתטי הראשוני הזה שלא צפויות לדעת 

, בנותיהם התגלה שהקשר הסיבתי בינו לבין שיעורי סרטן בקרב נשים להם הוא סופק ובקרב

ברחם היא  DES-חשיפה ל, באופן אירוני. xvושינויים באיברי רבייה בקרב בנים רבים תועדו

. באופן שתורם לשוק הנוכחי של תעשיית הפריון, גורם ידוע לבעיות פריון בקרב נשים

רק לאחר עשורים של דרישות מצד ארגונים למען , וסתי-במקרה של טיפול הורמונלי פוסט

 2112-ניסויים אלה הופסקו ב. בנושא מחקרים קליניים ,באיחור ניכר, החלו נשיםבריאות 

, כאשר התברר כי נשים אשר לקחו אסטרוגן ופרוגסטין סבלו ממקרים רבים יותר של שבץ

כאשר עשרות אלפי נשים הפסיקו לקחת , בשנה שלאחר מכן. .xviמחלות לב וסרטן השד

 .xviiבמקרים חדשים של סרטן השדירידה חסרת תקדים נצפתה  ,הורמונים אלה
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מחקר שנערך . ברינטון אינה האפידמיולוגית היחידה שמביעה דאגות באשר לגירוי שחלות

ובפרט , קשר בין טיפול למען עירור השחלות וסיכון כללי לסרטן"לאחרונה בישראל מצא 

 ,xxולבבי xixטם מוחיואגם . אבל סוגי סרטן אינם הסיכון הלא מתועד היחיד. xviiiסרטן השד

תורמות ביציות . OHSSאפילו בהעדר , דווחו בקרב נשים שעברו גירוי שחלתי, לשם דוגמה

, שינויי מצבי רוח קיצוניים, שרואיינו על ידי כותבת מאמר זה מדווחות על ציסטות בשחלות

עלייה בלתי נשלטת במשקל ומספר רב של הפרעות נוספות למהלך החיים התקין אשר אינן 

 .IOM -ולא הוצגו במסגרת דוח ה מדווחות במחקר הקיים

 

משמשת בעיקר על מנת להגן " הסכמה מדעת"כי  היא משמעותו ,מחסור במידע ארוך טווח

אבל אינה מגנה באופן משמעותי על תורמות , על מרפאות ובעלי מקצוע מתביעות נזיקין

ים סיכונהתוך כדי השמטת , פרסומת המדגישות רווח כספי ואלטרואיזםמודעות . הביציות

יצרו תרבות סטודנטיאלית בה נהוג לחשוב כי תרומת ביציות הינה תהליך , אפשרייםה

אינם מוצגים , ללא קשר לתוכנם, טפסי הסכמה, יתרה מכך. שגרתי ובטוח לחלוטין, מבוסס

בהתבסס על , בפני התורמות הפוטנציאליות עד הרבה אחרי שהן מקבלות את ההחלטה

קואליציה של פעילים למען ביוטכנולוגיה הומאנית . ותיהןלמכור את ביצי, הפרסום חובק הכל

הצליחה להעביר במהלך השנה שעברה תקנה שדורשת שמודעות המשווקות תרומת ביציות 

 פטורלהתעקשה ( ASRM)אך האגודה האמריקאית לרפואת פריון . יאזכרו סיכונים רפואיים

. מפרסמת שהאגודהלהיענות להנחיות האתיות  הסכימומתווכים וקליניקות אשר  מדרישה זו

 .מודעות של סוכנויות תיווך ביציות שמכילות התייחסות לסיכון רפואיטרם נצפו ? והתוצאה

 

והשני , ביציותהאחד באשר לפרסומים ופיצוי לתורמות , שני מחקרים שנערכו לאחרונה

, ביציות ופונדקאות בקרב סוכנויות לתרומתוטווח המחירים  באשר לציות לתקנות האתיקה

מופרות באופן שגרתי בקרב סוכנויות תרומת ביציות ברחבי   ASRM-מצאו שניהם כי תקנות ה

הסוכנויות עצמן ואינו נבדק דיווחן של  נמדדעל פי ,במידה והוא קיים, ציות לתקנות. ב"ארה

 .עצמית תפקידן העיקרי של התקנות הוא לתמוך בטענות אודות רגולציה. על ידי גורם חיצוני

 

נשים אשר הביציות שלהן נשאבות למען שימושן האישי בתקווה להשיג היריון עומדות בפני 

ההצדקה . אותם סיכונים בריאותיים הנובעים מגירוי השחלות שתורמות ביציות נחשפות להם

על ידי זוכה  2111-דאגות שהוכרו ב, אולם. לסיכון במקרה שלהן היא התקווה ללידת ילד

 אדווארדס באשר לבטיחות ונזק שעשוי להיגרם גם למטופלות הפריון וגם . ג.פרס נובל ר
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לצאצאיהן על ידי טיפולי הפריה חוץ גופית שגרתיים מניעים כעת התעניינות בינלאומית 

בטיפולי פריון אלטרנטיביים כגון הפריה חוץ גופית בעירור מינימלי והפריה חוץ גופית 

 .xxiהמתבססת על מחזור טבעי

 

 גישה קלה יותר לביציותמען ל מפעילים לחץמדענים 

 ,our bodies")גופנו עצמיותנו"בהנהגת , ארגונים למען בחירה חופשית בהפלות, 2111בשנת 

ourselves) ,שימוש תמכו באיסור על שיבוט עוברים בעיקר בגלל התלות של טכנולוגיה זו ב

חוקר תאי הגזע  פסנתשלוש שנים לאחר מכן . xxiiנושיותכמויות גדולות של ביציות אב

במאמץ המרמה שלו שהושגו ביציות  2211-סוק כאשר ברשותו יותר מ-הקוריאני הוואנג וו

אחוז מהנשים אשר סיפקו את  10.0-כך שכניסוי זה הוביל ל. לקצור תאי גזע מעובר משובט

 בעבירות כתבי אישוםכנגד החוקר הוגשו . סבלו מהשפעות רפואיות מזיקותלניסוי הביציות 

 .xxiiiוהפרת זכויות אדם יהכפי

 

דאגה מרכזית עבור  היווההנדרשות עבור מחקר שיבוט  אנושיותהמספר הרב של ביציות 

מכון המחקר הקליפורני למען  להקמתפמיניסטיות שהתנגדו ליוזמה של מדינת קליפורניה 

י רמודאגות באשר לסד. 2110מיליארד דולר בשנת  3בהיקף של , (CIRM)רפואי מתחדשת 

הקימה  – תהליך המתבסס על ביציות אנושיות, יות שיוזמה זו מציגה באשר לשיבוטהעדיפו

הקימה את קואליציית הבחירה כנגד , וכותבת זו בכללן, קבוצת פעילות למען בריאות נשים

תומכים . עתרנו למען הכללת הצהרה המתנגדת ליוזמה זו בספר הבוחרים. 01הצעה 

נקטו באמצעים משפטים , (אחד מהם זוכה פרס נובל)וביניהם שני מדענים בכירים , ביוזמה

ומלומר למצביעים ששיבוט עוברים " שיבוט"וע מאתנו להשתמש במילה בניסיון כושל למנ

מדענים מוגנים מפני , כיום .xxivמתבסס על שימוש באספקה נרחבת של ביציות אנושיות

חקר הנדרש על שממכיוון הכרה בכך ששאיבת ביציות חושפת נשים לסיכונים משמעותיים 

 .מנת לקבוע את היקף הנזק הפוטנציאלי טרם בוצע

 

שורה של הצהרות בינלאומיות ולאומיות ותקנות מאשרות את חשיבות ההסכמה מדעת 

התעלמות מעקרונות אלה נחשבת כהפרה של זכויות . ומניעה של שידול והשפעה לא ראויה

הלאומית למדעים [ קאיתהאמרי]סטנדרטים בינלאומיים אלה הנחו את האקדמיה . אדם

(NAS ) יבוצע עבור תרומת ביציות , מזומן או בדומה לא, שום תשלום" :כיבהמלצותיה

 מדינת ניו יורק למדינה הראשונה להתעלם הפכה  2112בשנת , ועדיין. xxv"למטרות מחקר
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תיארה , בשימוע בועדת האתיקה של המדינה באשר לאתיקה של תשלום. NASמהנחיות 

תה לאחר תרומת ביציות של ב שניידר את הטרגדיה של המוות המוקדם ניפר'הרופאה ג

האם היא לפחות , NASאם זו תבחר להתעלם מהנחיות : את הועדה אתגרההיא . שלישית

תמליץ על הקמת מרשם תורמות על מנת לאפשר מעקב אחר ההשפעות ארוכות הטווח של 

 .הועדה לא העלתה המלצה שכזו. xxvi ?מחקר ביציות

 

קואליציית הבחירה למען מחקר אחראי מאמץ מוצלח למען העברת  הובילה, 2112 בשנת

מעבר )אשר הגביר את המגבלות על פיצוי בעבור ביציות , בקליפורניה SB 1221חוק 

  CIRMבאופן שסגר פירצה בתקנות  CIRMעבור מחקר שאינו ממומן על ידי ( להוצאות

 -מנהל ההבהיר , מאז. השגת הביציות לצורך  CIRM-שימוש בכסף שאינו משויך לשאיפשרה 

CIRM אלן תרונסן כי בכוונתו לשנות זאתxxvii .הפעיל, ביוני בשנה זו CIRM  סדנא בה נידונו

 (.hSCNT) לגוף גזע להעברת תאימכשולים חוקיים ואתיים להשגת אישור לפרוצדורה 

ח וייתכן הרו"שאחד המבקרים הגדיר הפרה בוטה של דבר , הציבור לא היה שותף לסדנא זו

סיכום . xxviii"שגם הניסוח בפועל של חוקת קליפורניה וחוקי המדינה באשר למפגש חופשי

הפגישה מבהיר כי על אף ההכרה בחסמים הרפואיים והאתיים להשגת ביציות מתורמות 

מדענים רבים להמשיך במחקר בשימוש בביציות מתכוונים , אנושיות באמצעות גירוי שחלתי

כי  דיווחו( ASRM)סטים עבור האגודה האמריקאית לרפואת פריון לאחרונה לובי .xxixאנושיות

האגודה תתמוך בשינויי חקיקה אשר יקלו את המגבלות על תשלום עבור ביציות למחקר 

 . xxxבמדינת קליפורניה

 

שבניגוד לביציות , אחת ההשלכות של ההתרחבות בסחר בביציות למטרות מחקר היא

המשמעות היא שהשוק צפוי לנוע . כ"אינו רלבנטי בדהגנוטיפ של התורמת , הנזקקות לפריון

ב וגם ברחבי "גם בארה, מעבר לקמפוסים של מכללות ולתוך הקהילות העניות ביותר

היכן שהמניע הכלכלי עשוי להיות אף יותר בלתי ניתן לסירוב והתנאים החברתיים , הגלובוס

 .עשויים לפגוע עוד יותר באמינות של עסקאות אלה

 

הינה אחת ממספר ( Humane Biotechnology AHB)מען ביוטכנולוגיה הומאנית הקואליציה ל

 ארגונים המנסים להזהיר את הציבור וקובעי מדיניות באשר לסיכונים אליהם נחשפות 
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אשר , בחור צעיר בדאגה לבת הזוג שלו AHB-מוקדם יותר בשנה זו פנה ל. תורמות ביציות

. קוצר נשימה וראייה מטושטשת, ויי מצבי רוחשינ, מפרכוסיםלאחר תרומת ביציות סבלה 

הכחשה מצד כנוכח בהיעדר ביטוח רפואי ו – הטיפול הראוי עבורההוא רצה עצה לגבי 

דוגמאות לקיומן של שבעוד . המרפאה כי הסימפטומים שלה נגרמו כתוצאה משאיבת ביציות

לדוגמאות אלה אלו שמרוויחים מתרומת ביציות ממשיכים להתייחס , נפגעות קיימות בשפע

תופעה זו תמשך עד שיוקם מרשם לאומי בלתי תלוי של נשים בתהליכי גירוי . כאנקדוטיות

 .ועמידה בסטנדרטים אתיים תוכתב באמצעות פיקוח בלתי תלוי, שחלות

 

 

הצעות מועילות ועזרה נדיבה , הכותבת מודה לטינה סטבנסון עבור הקריאה הצמודה: תודות

 .בעריכה
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