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Τα εμπόδια ξεπερνιούνται
Ο γυναικολόγος Κωνσταντίνος Πάντος μιλά για τις νέες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης
ρικό σ’ εσάς. Θα μας αναφέρετε κάποιες από τις διακρίσεις σας;

Πρώτα απ’ όλα, το επιστημονικό μας έργο συμπεριλαμβάνεται στην παγκόσμια
Το όνειρό τους ν’ αποκτήσουν ένα υγιές παιδί μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν τα περισσότερα υπογόνιμα ζευγάρια. Τα ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι θεαματικά μεγαλύτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν. «Εφαρμόζουμε πρωτοπόρες μεθόδους, όπως η προεμφυτευτική διάγνωση, ακόμα
και σε υπογόνιμα ζευγάρια.
Η εξωσωματική πλέον είναι
πιο εύκολη, πιο προσιτή και η
γυναίκα παίρνει πολύ λιγότερα φάρμακα», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Πάντος, γυναικολόγος, ειδικευμένος στον τομέα
της εξωσωματικής.
Ποιες είναι οι τελευταίες
μεγάλες επιτυχίες στον τομέα
της εξωσωματικής;

Η πιο σημαντική και μεγάλη
επιτυχία είναι η προεμφυτευτική διάγνωση, κατά τη διάρκεια της οποίας ελέγχουμε κάθε έμβρυο χωριστά για
να δούμε εάν «κουβαλά» κάποια ασθένεια. Η προεμφυτευτική διάγνωση εφαρμόζεται ακόμα και για την απομόνωση γονιδίων που σχετίζονται με καρκίνο, αλλά και
έλεγχο όλων των χρωμοσωμάτων για δομικές ή αριθμητικές βλάβες.
Τι είναι η νέα μέθοδος με
τις βλαστοκύστες, που εφαρμόζεται στο κέντρο σας αυξάνοντας τις επιτυχίες;

Η βλαστοκύστη είναι το
στάδιο που φτάνει το έμβρυο την 5η-6η ημέρα της
ζωής του. Εμείς στο κέντρο
μας, μιμούμενοι τη φύση,
την αφήνουμε να επιλέξει
εκείνη τα έμβρυα. Αυτή η
μέθοδος αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς
εμβρύων, κυρίως σε γυναίκες με πολλές αποτυχημένες
προσπάθειες με τον κλασικό
τρόπο μεταφοράς εμβρύων
2ης και 3ης ημέρας. Η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων
μεταφοράς αποσκοπεί στο
να προσαρμόσει τη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης στα δεδομένα της φύσης, ούτως ώστε να αυξήσει
τα ποσοστά επιτυχίας.
Οι παγκόσμιες πρωτιές
του κέντρου σας, του Γένεσις
Αθηνών, σας έχουν κάνει διεθνώς γνωστούς, με αποτέλεσμα να έρχονται και υπογόνιμα ζευγάρια από το εξωτε-

ιστορία του IVF (www.IVFWorldwide.com). Σ’ εμάς
γεννήθηκε το 2004 το πρώτο παιδί στον κόσμο με βιοψία βλαστοκύστεων, απαλλαγμένο από μεσογειακή

αναιμία. Επίσης, το πρώτο
παιδί στον κόσμο απαλλαγμένο από χρόνια κοκκιωματώδη νόσο, που παράλληλα
με μεταμόσχευση βλαστικών
κυττάρων έσωσε το πάσχον

αδερφάκι του έπειτα από βιοψία βλαστοκύστεων - γεννήθηκε και αυτό μετά από
εξωσωματική που έγινε στο
κέντρο μας.
Πέρυσι το CNN προέβαλε

τη γέννηση ενός υγιούς παιδιού ύστερα από προεμφυτευτικό έλεγχο από εμάς σε
μια οικογένεια φορέων του
συνδρόμου LEBER με 2 τυφλά παιδιά.

