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Négy szülője van a hét végén született izraeli "féltestvér ikreknek" - értesült a Jediót
Ahronót című újság honlapja, a Ynet.
Egy meleg pár mindkét tagjának spermájával külön-külön megtermékenyítették egy
donor petesejtjeit, majd egy béranya hordta ki az ily módon megfogant ikreket, két
apuka biológiai féltestvér-kisfiait.
"Nem ismerek még egy ilyen esetet. Tervezett ikrekről van szó, akiknek apja a pár
két tagja. Biológiai anyjuk közös, de egy másik nő hozta őket a világra, és így négy
szülőjük van" - hangsúlyozta orvosuk, Ilia Bar.
Az Izraelben élő, harmincas éveikben járó édesapák külön-külön lombikban fejlődő
embriói közül megfoganásuk ötödik napján - a méhen kívül lehetséges fejlődés
legvégső időszakában - csak a legegészségesebbnek tűnőt választották ki, és ültették
a jövendő anya méhébe.
Az orvosok semmiképpen sem akartak kettőnél több embriót beültetni, mert tartottak
egy többszörös ikerterhesség kockázataitól, és ezért biztosra mentek. Mindkét apától
csak egy fejlődésnek indult magzatot választottak, és szerencsére az önként
vállalkozó nő sikeresen kihordta mindkét embriót, életet adva a féltestvér ikreknek.
A Ynet cikkéből kiderült, hogy nemcsak fogantatásuk, neveltetésük is különleges
lesz, mert a terhességet donor petesejtből vállaló hölgy és a meleg pár együtt fogják
felnevelni a kisfiúkat.
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Ismét apa lett Elton John: a brit szupersztár második fia, Elijah Joseph Daniel egy
Los Angeles-i kórházban jött világra.
A 65 éves Elton John és 50 éves partnere, David Furnish első gyermeke, Zachary
2010 decemberében született egy béranyától, aki a második gyermek kihordására is
vállalkozott. A kisbaba pénteken született meg 3740 grammos súllyal.
A zenész a Hello! magazinnal osztotta meg az örvendetes hírt. "Mindketten
szerettünk volna gyermeket, és szinte hihetetlen, hogy most már két fiunk van" mondta, hozzáfűzve, hogy roppant boldogok és izgatottak az újabb gyermekáldás
miatt.

