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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 

Έχουν γίνει
πραγματικά
άλματα στην
εξωσωματική

Το κέντρο σας εδώ και πολλά

χρόνια αποτελεί πόλο έλξης τό-

σο για τις Ελληνίδες που θέλουν

να υποβληθούν σε εξωσωματι-

κή γονιμοποίηση όσο και για γυ-

ναίκες από το εξωτερικό. (ΗΠΑ,

Αυστραλία). Γιατί προτιμούν την

Ελλάδα;

Η Ελλάδα αποτελεί προορισμό

για εκατοντάδες υπογόνιμα ζευγάρια

από όλο τον κόσμο, γιατί έχει να επι-

δείξει σημαντικό έργο.  Βέβαια, σε

κάποιες περιπτώσεις ευνοεί και το

νομοθετικό πλαίσιο ή και το κόστος,

που είναι σημαντικά χαμηλότερο.

Όμως, περισσότερο από όλα με-

τρούν οι επιτυχίες μας, γιατί αλλιώς

κανείς δεν «ξενιτεύεται»... Για  το επι-

στημονικό έργο της  κλινικής μας, για

το οποίο  και μπορώ να μιλήσω,

αρκεί  να σας πω ότι περιλαμβάνεται

στην παγκόσμια ιστορία του IVF

(www.IVF-Worldwide.com). Οι επι-

τυχίες μας έχουν προσελκύσει ακό-

μα και το ενδιαφέρον  του διεθνούς

τηλεοπτικού δικτύου CNN, το οποίο

ήρθε και κάλυψε δημοσιογραφικά τη

γέννηση υγιούς παιδιού σε μια οικο-

γένεια φορέων του συνδρόμου LE-

BER - αμαύρωση, η οποία είχε ήδη

δυο τυφλά παιδιά. Και δεν είναι μόνο

αυτές οι πρωτιές μας απλά αναφέρω

αυτές ενδεικτικά.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι

τυχαίο το γεγονός ότι ήδη υπογόνιμα

ζευγάρια επιλέγουν τη χώρα μας

όταν χρειάζονται βοήθεια για να απο-

κτήσουν ένα παιδάκι και μάλιστα

υγιές.

Θα μπορούσε η υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή να πρωταγωνι-

στήσει στον λεγόμενο ιατρικό

τουρισμό; 

Η υποβοηθούμενη αναπαραγω-

γή μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον

ιατρικό τουρισμό γιατί, όπως προανέ-

φερα, είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη

στη χώρα μας και προσφέρει νομικά

πλεονεκτήματα έναντι άλλων χωρών.

Επίσης, επειδή έχει να κάνει με

ευχάριστο γεγονός, όπως η απόκτη-

ση ενός παιδιού (και όχι η άμεση σω-

τηρία ενός ασθενούς) είναι πιο εύκο-

λο να επικοινωνήσει κάποιος τις επι-

τυχίες και πιθανώς συνδυαστικά να

δείξει στον ενδιαφερόμενο ότι έχει

και την δυνατότητα και για ένα ταξίδι

σε μια χώρα με πολλές ομορφιές και

πλούσια ιστορία. Το τερπνόν μετά του

ωφελίμου δηλαδή.  Άλλωστε, μπορεί

να λειτουργήσει θετικά στην ψυχολο-

γία του ζευγαριού ένα ρομαντικό τα-

ξίδι στην Ελλάδα, αντισταθμίζοντας

έτσι την παρέμβαση του τρίτου προ-

σώπου (του ιατρού) που αισθάνονται

σε κάτι φυσικό όπως η σύλληψη. 

Πού αποδίδετε τα υψηλά ποσο-

στά επιτυχίας του κέντρου σας;

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας του

ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ θεωρώ πως οφεί-

λονται στη σκληρή δουλειά όλης της

ομάδας, στην άριστη κατάρτιση του

επιστημονικού προσωπικού, στην

αυστηρή επιλογή του και στο γεγονός

ότι ποτέ δεν εγκαταλείπουμε την

έρευνα. Σε συνεργασία με ξένα πανε-

πιστήμια αλλά και με το ελληνικό,

επιχειρούμε πάντα να ανοίγουμε νέ-

ους δρόμος και να είμαστε πρωτοπό-

ροι.

Τι μέθοδοι είναι διαθέσιμες σή-

μερα για τις γυναίκες που εμ-

φανίζουν προβλήματα γονιμό-

τητας;

Η απλή εξωσωματική γονιμοποί-

ηση, η μικρογονιμοποίηση ωαρίων, η

ωρίμανση των ωαρίων στο εργαστή-

ριο, η κατάψυξη ωαρίων -εμβρύων -

ωοθηκικού ιστού, η προεμφυτευτική

διάγνωση, η εμβρυομεταφορά στο

στάδιο της βλαστοκύστης και η εμ-

βρυομεταφορά με τοποθέτηση χο-

ριακής γοναδοτροπίνης στην ενδο-

μήτρια κοιλότητα.

Πώς έχει αλλάξει το τοπίο στον

χώρο της εξωσωματικής γονι-

μοποίηση;

Τα τελευταία 15 χρόνια, έχουν γί-

νει άλματα στην επιστήμη, το τοπίο

έχει αλλάξει ριζικά. Εφαρμόζονται

πλέον μέθοδοι που κάποτε θα θεω-

ρούνταν επιστημονική φαντασία, χά-

ρη σε μεθόδους όπως: 

lΗ μικρογονιμοποίηση, όπου με μι-
κροπιπέτα τρυπάμε το ωάριο και

βάζουμε μέσα το σπερματοζωάριο

lη παρακέντηση της επιδιδυμίδας,

που δίνει τη δυνατότητα αντιμετώ-

πισης της σοβαρής ανδρικής υπο-

γονιμότητας

lη καλλιέργεια εμβρύων με το σύ-

στημα  time lapse, που δίνει τη δυ-

νατότητα παρακολούθησης των

εμβρύων χωρίς μεταβολή των πα-

ραγόντων παρακολούθησής τους 

lπάνω από όλα η προεμφυτευτική

διάγνωση, που χαρίζει υγιή μωρά,

αφού τα ελέγχουμε πριν τοποθε-

τηθούν στη μήτρα της γυναίκας. Η

προεμφυτευτική γενετική διάγνω-

ση  χρησιμοποιείται μάλιστα και

για τη γέννηση παιδιού ιστοσυμ-

βατού με πάσχον αδερφάκι, ώστε

να σωθεί αυτό που νοσεί με χρήση

ομφαλικών αιμοποιητικών βλα-

στικών  κυττάρων. Μιλάμε για

πραγματικά άλματα της επιστή-

μης. 

Έχουν αυξηθεί τα ποσοστά υπο-

γονιμότητας λόγω κρίσης; (ψυ-

χολογικός παράγοντας)

Η ψυχολογία των υπογόνιμων

ζευγαριών είναι ούτως ή άλλως ιδιαί-

τερα ευαίσθητη, κυρίως λόγω των

κοινωνικών στερεοτύπων που κου-

βαλάμε. Οτιδήποτε στρεσογόνο,

όπως η κρίση, σίγουρα δρα αποστα-

θεροποιητικά για αυτά τα ζευγάρια,

που πραγματικά «το παλεύουν».

Όμως δεν μπορώ να σας πω, αν αυτή

καθεαυτή η κρίση αυξάνει τα ποσο-

στά υπογονιμότητας.

Η κρίση έχει επηρεάσει τις

εξωσωματικές  και με ποιον

τρόπο;

Γενικά, ακούω πως η κρίση έχει

επηρεάσει και αυτόν τον τομέα. Αλλά

για να είμαι ειλικρινής, στη δική μας

κλινική δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο.

Κάθε άλλο, μάλιστα. Εμφανίζουμε

αύξηση των περιστατικών που έρ-

χονται σε εμάς για να βοηθηθούν.

Έχετε χειριστεί και σπάνιες πε-

ριπτώσεις,  μπορείτε να θυμη-

θείτε κάποια;

Μία περίπτωση που θυμάμαι χα-

ρακτηριστικά είναι μια κυρία από την

Αυστραλία που ήρθε σε εμάς έχοντας

κάνει ήδη σαράντα αποτυχημένες

προσπάθειες. Απογοητευμένη, έτοι-

μη να εγκαταλείψει. Τελικά, έμεινε

έγκυος με την πρώτη φορά. Δεν μπο-

ρείτε να φανταστείτε τη χαρά όλων

μας και πάνω απ’  όλα της ίδιας και

του συζύγου της.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των γυ-

ναικών γύρω από την υποβοη-

θούμενη αναπαραγωγή έχει να

κάνει με τα φάρμακα. Τι απαν-

τάτε σε αυτήν την αγωνία των

γυναικών;

Αυτή είναι μια ερώτηση που δέ-

χομαι συχνά! Τα φάρμακα είναι

ασφαλή, έχουν γίνει πληθυσμιακές

μελέτες σε Αυστραλία, Αγγλία, Γαλ-

λία, που έχουν αποδείξει, μετά από

παρακολούθηση  20 χρόνων σε

30.000 γυναίκες, ότι δεν αυξήθηκε το

ποσοστό εμφάνισης νεοπλασιών ή

καρκίνου.  Τα φάρμακα είναι ασφαλή,

όσες φορές κι αν τα χρησιμοποι-

ήσουμε, αν και ο στόχος πάντα είναι

να επιτύχουμε κύηση το συντομότερο

δυνατό, με την πρώτη φορά. 

Τα νέα φάρμακα που έχουν  βγει

στην αγορά μειώνουν  και την ταλαι-

πωρία αυτών των ζευγαριών, αφού

γίνονται λιγότερες ενέσεις, ίσως και

μια φορά μόνο την εβδομάδα, με ένα

κρύο σκεύασμα και έτσι ελαχιστο-

ποιείται και η παρέμβαση στην καθη-

μερινότητα του ζευγαριού.




